24.08.2010
INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS
Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu
2010.gada 2.ceturksnī
Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2010.gada 9.februāra sēdes
protokollēmuma Nr.7 44.§ 2.punktam Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrija kā atbildīgā institūcija par Sociālās drošības tīkla stratēģijas (turpmāk –
Stratēģija) ieviešanas uzraudzību un kontroli ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu
par Stratēģijas ieviešanas gaitu 2010.gada 2.ceturksnī.
Stratēģijas mērķis ir veikt ārkārtas drošības pasākumu kopumu, lai samazinātu
negatīvo sociālo ietekmi, kas ir izveidojusies globālās un Latvijas finanšu un
ekonomikas krīzes rezultātā, kā arī strukturālo reformu veikšanas rezultātā.
Stratēģijas uzdevumi:
- nodrošināt garantēto minimālo ienākumu (turpmāk – GMI) trūcīgajām
personām un izmaksāt dzīvokļa pabalstu;
- nodrošināt pirmsskolas izglītības pieejamību;
- nodrošināt veselības aprūpes pamata pakalpojumu un pamata
medikamentu pieejamību personām ar zemiem ienākumiem, kā arī
veselības aprūpes nozari reformējošu pasākumu attīstību;
- nodrošināt darba prakses vietas pašvaldībās, šādi veicinot nodarbinātību;
- nodrošināt transporta pakalpojumus izglītības sistēmā, kā arī nodrošināt
sabiedriskā transporta pakalpojumus pasažieru kategorijām, kurām
noteikti braukšanas maksas atvieglojumi.
Stratēģijas darbības termiņš ir noteikts līdz 2011.gada 31.decembrim.
I.

PASĀKUMU IEVIEŠANAS GAITA

1.Labklājības jomas pasākumi (atbildīgā institūcija Labklājības ministrija)
1.1. GMI pabalsta palielināšana un izmaksu nodrošināšana
1.2. Dzīvokļa pabalsta izmaksas nodrošināšana
Lai nodrošinātu GMI pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksu trūcīgām personām,
valsts piedalās ar 50% līdzfinansējumu no pašvaldību izlietotajiem līdzekļiem GMI
pabalstam un ar 20% līdzfinansējumu no pašvaldību izlietotajiem līdzekļiem
dzīvokļa pabalstam.
Lai atvieglotu trūcīgas ģimenes (personas) statusa iegūšanu un līdz ar to arī
nodrošinātu iespēju lielākam iedzīvotāju skaitam saņemt GMI pabalstu, 2010.gada
1.aprīlī stājās spēkā MK 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.299 „Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” (turpmāk – MK
noteikumi Nr.299). Tādējādi tiesības saņemt GMI pabalstu ieguva arī tās ģimenes,
kas līdz šim parādsaistību dēļ nebija tiesīgas iegūt trūcīgās ģimenes statusu un
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tādējādi arī GMI pabalstu. Vienlaikus ir pagarināts periods uz kādu piešķirams
trūcīgas ģimenes (personas) statuss, tas ir uz 6 vai 12 mēnešiem līdzšinējo attiecīgi
3 vai 6 mēnešu vietā, līdz ar to arī atbilstoši pagarināts periods uz kādu piešķirams
GMI pabalsts. MK noteikumi Nr.299 ir spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim
(Stratēģijas darbības termiņa beigām).
Pārskata periodā GMI pabalsta saņēmēju īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā
salīdzinājumā ar 1.ceturkšņa rādītāju pieaudzis par 0,3 %, savukārt GMI pabalsta
saņēmēju īpatsvars par trūcīgām atzīto personu kopējā skaitā, salīdzinājumā ar
1.ceturkšņa rādītāju pieaudzis par 6 %. Tas norāda, ka iedzīvotāju skaits, kuru
ienākumi ir zemāki par noteikto GMI līmeni pieaug straujāk kā trūcīgo personu
skaits kopumā. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem sāk aktīvāk
izmantot tiesības uz pašvaldību sociālo palīdzību un GMI pabalstu.
Kopumā 2010.gada 2.ceturksnī personu, kurām attiecīgajā periodā ir spēkā trūcīgas
personas statuss, īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā pieaudzis līdz 6,89% (1.ceturksnī
5,51%). 2010.gada pirmajos piecos mēnešos personu skaits, kam attiecīgajā mēnesī
ir spēkā trūcīgas personas statuss, ir pieaudzis katru mēnesi. Savukārt, jūnijā
trūcīgo personu skaits samazinājies salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi. Skaita
kritums vairāk skaidrojams ar apstākli, ka vairāk ģimeņu cenšas izmantot sezonas
piedāvātās papildus peļņas iespējas, nevis ar to, ka sāktu pieaugt ienākumi no
legāla darba vai sociālās apdrošināšanas sistēmas.
Minimāli pieaudzis dzīvokļa pabalsta saņēmēju īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā
2010.gada 2.ceturksnī salīdzinājumā ar 1.ceturksni. Kaut arī dzīvokļa pabalstam ir
sezonāls raksturs, šī pabalsta saņēmēju skaits 2010.gada jūnijā pārsniedz saņēmēju
skaitu 2010.gada janvārī. Dzīvokļa pabalstu saņēmēju skaits 1.ceturksnī ir nedaudz
mazāks kā plānotais, bet 2.ceturksnī pārsniedz gan plānoto, gan 1.ceturkšņa
rādītājus, un tas norāda uz to, ka apkures sezonā ievērojami palielinājušās
iedzīvotāju nenomaksātās summas par apkuri, ūdensapgādi un kanalizāciju, un
iekrājušos parādu dzēšana padara dzīvokļa pabalsta sezonalitāti mazāk izteiktu
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Savukārt, rādītāja “Dzīvokļa pabalsta
saņēmēju īpatsvars par trūcīgām atzīto personu kopējā skaitā, %”- vērtība
2010.gada 2.ceturksnī salīdzinājumā ar 1.ceturksni pieaugusi par gandrīz 1 %, bet
tas ir gandrīz divas reizes zemāks, nekā ticis prognozēts. Tas liecina, ka vēl
joprojām dzīvokļa pabalstu saņēmēju lielākā mērķgrupa ir nevis par trūcīgajiem
atzītie iedzīvotāji, bet maznodrošinātie iedzīvotāji. Šajā iedzīvotāju grupā vairāk
nekā starp trūcīgajiem iedzīvotājiem pārstāvēti vecuma un invaliditātes pensijas
saņēmēji.
Pārskata periodā Labklājības ministrija ir nodrošinājusi valsts budžeta līdzekļu
piešķiršanu pašvaldībām, piešķirot finansējumu par 2010.gada martā, aprīlī un
maijā izmaksātajiem pabalstiem. GMI pabalstam izlietoto pašvaldību līdzekļu
īpatsvars, kas atmaksāts valsts atbalsta ietvaros, ir mazāks nekā 50% GMI
pabalstam un 20% dzīvokļa pabalstam, jo šajā periodā vairākas pašvaldības (aprīlī
– 1, maijā – 2 un jūnijā – 1) nav iesniegušas pieprasījumu GMI un dzīvokļa
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pabalsta līdzfinansējuma saņemšanai. Kā arī vienai pašvaldībai maijā un jūnijā ir
atteikts līdzfinansējums, pamatojoties uz aprīlī veiktās neplānotās pārbaudes par
trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršanu un GMI pabalsta un dzīvokļa
pabalsta piešķiršanu, aprēķināšanu un izmaksāšanu slēdzienu.
Finansējuma apguve (1.1.attēls). Pasākumu ietvaros atskaites periodā veiktas
valsts budžeta izmaksas 3 141 598 latu apmērā, tajā skaitā GMI pabalstu izmaksu
nodrošināšanai 2 200 522 lati un dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai 941 076
lati.
2010.gada 1.pusgadā GMI pabalstu izmaksu nodrošināšanai veiktas valsts budžeta
izmaksas 3 597 889 latu apmērā jeb 75,9% apmērā no 2010.gadam paredzētā valsts
līdzfinansējuma apjoma, attiecīgi dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai 1 695 271 latu apmērā jeb 60,6% apmērā no 2010.gadam paredzētā valsts
līdzfinansējuma apjoma.
Ņemot vērā 2010.gada 1.pusgadā veikto valsts budžeta izmaksu apmēru GMI un
dzīvokļa pabalstu izmaksu nodrošināšanai, Labklājības ministrija 2010.gada 7.jūlijā
nosūtīja Finanšu ministrijai un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai
vēstuli Nr.12.4-04/1784 par papildu nepieciešamo finansējumu pasākumu
īstenošanas nodrošināšanai.
2010.gada septiņos mēnešos GMI pabalstu izmaksu nodrošināšanai veiktas valsts
budžeta izmaksas 4 391028 latu apmērā jeb 92,7% apmērā no 2010.gadam
paredzētā valsts līdzfinansējuma apjoma, attiecīgi dzīvokļa pabalsta izmaksu
nodrošināšanai - 1 874 965 latu apmērā jeb 67,1% apmērā no 2010.gadam
paredzētā valsts līdzfinansējuma apjoma. Līdz ar to valsts budžeta līdzekļu
atlikums uz 2010.gada 1.augustu ir 1 269 322 lati.
Ņemot vērā 2010.gada septiņos mēnešos veikto valsts budžeta izmaksu apmēru
GMI un dzīvokļa pabalstu izmaksu nodrošināšanai ir veikta prognoze par papildus
nepieciešamo finansējumu 5 616 482 latu apmērā 2010.gada septembrim,
oktobrim, novembrim un decembrim, attiecīgi, GMI pabalstu izmaksu
nodrošināšanai 4 919 752 latu apmērā un dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai
700 730 latu apmērā.
Šobrīd Stratēģijā iekļautais 2011.gada finansējums ir 7 535 316 latu, attiecīgi, GMI
pabalstu izmaksu nodrošināšanai 4 739 286 latu un dzīvokļa pabalsta izmaksu
nodrošināšanai 2 796 030 latu. Ņemot vērā 2010.gada pabalstu izmaksu un
pieauguma tendences, vienlaikus būtiski ir risināms jautājums par papildus
finansējuma nodrošināšanu 2011.gadā, kuru plānots kompleksi skatīt kompleksi ar
2011.gada valsts budžeta sagatavošanas gaitu.
1.3. Darba praktizēšanas ar stipendiju pašvaldībās īstenošana
Pasākuma ietvaros tiek dota iespēja reģistrētiem bezdarbniekiem, kas nesaņem
bezdarbnieka pabalstu, iesaistīties sabiedrībai derīgos mazkvalificētos pilna laika
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darbos pašvaldībās (no jauna radītās darba praktizēšanas vietās) līdz maksimāli 6
mēnešiem gada laikā, saņemot mēnesī par darba praktizēšanu stipendiju 100 latu
apmērā.
Pasākums ir papildinājums sociālās drošības tīklam, kuru īsteno Nodarbinātības
valsts aģentūra (turpmāk – NVA) kā Eiropas Sociālā fonda projektu „Darba
praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai”.
Ņemot vērā, ka valstī bezdarba rādītāji 2010.gada 1.ceturksnī turpināja pieaugt un
tika prognozēts, ka esošā finansējuma ietvaros nav iespējams nodrošināt darba
praktizēšanas pasākumu īstenošanu tādā apjomā, kādā būtu nepieciešams,
Labklājības ministrija ierosināja un 2010.gada 20.aprīlī MK atbalstīja piešķirt
papildus nepieciešamo finansējumu pasākuma īstenošanai 2010.gadā 13,1 milj. latu
apmērā.
Pasākuma ietvaros atskaites periodā veiktas šādas aktivitātes:
1) Līgumu slēgšana ar pašvaldībām par darba praktizēšanas vietu izveidi.
2010.gada 2.ceturksnī pie līgumiem ar pašvaldībām noslēgtas 366 vienošanās
(rezultatīvo rādītāju palielināšana, grāmatveža dotācija). Atskaites periodā no
jauna tika izveidotas 14 808 darba praktizēšanas vietas. Uz 2010.gada 30.jūniju
pasākumā iesaistīti 20 076 bezdarbnieki, no tiem 18 960 dalību uzsākuši
2010.gada 2.ceturksnī.
2) NVA bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmā
reģistrētas bezdarbnieku vēlmes dalībai pasākumā, veikta mērķa grupas
bezdarbnieku atlase un iesaistīšana pasākumā. Pasākuma īstenošanas intensitātes
palielināšana 2010.gada 2.ceturksnī ļāva pasākumā iesaistīt lielāku
bezdarbnieku skaitu, kā rezultātā par 8,5% samazinājās bezdarbnieku skaits, kas
ir izteikuši vēlmi piedalīties pasākumā un gaida rindā (2010.gada 5.jūlijā vēlmi
(tajā skaitā – atkārtotu (pēc dalības pasākumā pabeigšanas)) iesaistīties
pasākumā bija izteikuši 48 456 bezdarbnieki).
3) 2010.gada 19.aprīlī Rīgā organizēts seminārs par projekta īstenošanas
aktualitātēm , kurā piedalījās projekta koordinējošie eksperti no visām NVA
filiālēm.
4) NVA filiāļu koordinējošie eksperti veica 110 darba praktizēšanas īstenošanas
pārbaudes 3443 darba praktizēšanas vietās un aptaujāja 2311 bezdarbniekus par
apmierinātību ar pasākumu. No aptaujātajiem bezdarbniekiem apmierināti ar
pasākumu bija 97%, bet daļēji apmierināti – 3% bezdarbnieku.
Pārskata periodā pasākuma ieviešanu kavēja fakts, ka bezdarbnieki, kuri
reģistrējuši vēlmi dalībai pasākumā, vasaras mēnešos atsakās no piedāvātās darba
praktizēšanas un vēlas atlikt dalību pasākumā uz vēlāku laiku, līdz ar to apgrūtinot
plānoto darba praktizēšanas vietu nodrošināšanu ar nepieciešamo bezdarbnieku
skaitu. Rezultātā, neiesaistot bezdarbniekus darba praktizēšanā plānotajā laikā, var
atsevišķos mēnešos izveidoties finanšu līdzekļu atlikums, kas var izraisīt piešķirtā
finansējuma neapguvi. Lai novērstu situāciju, ka bezdarbnieks atsakās no
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piedāvātas dalības pasākumā, kurā pats ir izteicis vēlmi piedalīties, tiek risināts
jautājums par individuālā darba meklēšanas plāna pilnveidi, iestrādājot nosacījumu,
ka bezdarbniekam ir pienākums piedalīties piedāvātajā pasākumā, ja viņa vēlme ir
reģistrēta NVA Bezdarbnieku uzskates un reģistrēto vakanču informācijas sistēmā.
Vienlaikus finanšu apguve tiek pastāvīgi kontrolēta un, veidojoties finanšu
atlikumiem, tiek pārplānota darba praktizēšanas vietu izveide pa mēnešiem,
pārceļot tās uz rudens pusi, kad sagaidāms pieprasījuma pieaugums.
Finansējuma apguve (1.1.attēls). Pasākuma ietvaros atskaites periodā veiktas
valsts budžeta izmaksas 6 170 081 latu apmērā.
Kopā 2010.gada 1.pusgadā veiktas valsts budžeta izmaksas 9 879150 latu apmērā
jeb 37% no 2010.gadam paredzētā finansējuma, kas skaidrojams ar 2010.gada
aprīļa beigās pasākumam piešķirto papildus finansējumu 13,1 milj.latu apmērā
(atbilstoši sākotnēji paredzētajam finansējumam 73% apguve). Projekta intensitātes
maksimumu plānots sasniegt augusta vidū, kad visā Latvijā pasākumā strādās
gandrīz 23 000 bezdarbnieki, kas ir par 35% vairāk nekā 2010. gada martā.
1.attēls
Finansējuma apguve labklājības jomā 2010.gada 1. un 2.ceturksnī (milj. LVL)
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2. Izglītības jomas pasākumi
2.1. Izglītības nodrošināšana bērniem 5-6 gadu vecumā
Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīga par pasākuma ieviešanu, kas paredz
nodrošināt izglītības piedāvājumu bērniem 5 un 6 gadu vecumā, pilnveidojot
pirmsskolas un sākumskolas mācību priekšmetu standartus un programmas
atbilstoši bērnu vecumposmam un veicot darba samaksu 5-6 gadīgo apmācībā
nodarbinātajiem pedagogiem.
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Pasākuma ietvaros atskaites periodā veiktas šādas aktivitātes:
1) Izglītības procesā iesaistīti 90% piecgadīgie bērni un 98% sešgadīgie bērni.
Stratēģijas ieviešanas laikā plānots palielināt to bērnu skaitu, kuri tiek sagatavoti
pamatizglītības ieguvei no piecu gadu vecuma, izglītības procesā iesaistot 93%
piecgadīgo bērnu.
2) Līdz 2010.gada 2.ceturkšņa beigām ir pabeigts darbs pie 15 mācību priekšmetu
standartu projektiem un 18 mācību priekšmetu programmu paraugu pilnveides
atbilstoši 6-11 gadīgu bērnu vecumposmam atbilstoši ekspertu iesniegtajiem
ieteikumiem. Minētās izstrādes tiek rediģētas un maketētas ievietošanai
Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā. Ir sagatavota iepirkumu
dokumentācija pedagogu profesionālās pilnveides un sešgadīgo izglītojamo
mācību programmas aprobācijai.
3) Nodrošināta darba samaksa no valsts budžeta līdzekļiem pašvaldību pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogiem, kas nodarbināti 5-6 gadīgo bērnu izglītošanā.
Pašvaldībām 5-6 gadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atalgojumam
tika pārskaitīts finansējums 1 027 275 latu apmērā aprīlī, 1 027 275 latu apmērā
maijā un 2 566 150 latu apmērā jūnijā.
Finansējuma apguve (1.2.attēls). Pasākuma ietvaros 2010.gada 2.ceturksnī
veiktas izmaksas 4 630 654 latu apmērā, no tiem 4 620 700 lati tika izmaksāti
pašvaldībām pirmsskolas izglītības iestāžu 5-6 gadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu darba samaksai, bet 9 954 lati mācību priekšmetu standartu projektu un
programmu paraugu pilnveidei.
2010.gada 1.pusgadā pasākuma ietvaros veiktas valsts budžeta izmaksas 7 757 369
latu apmērā jeb 60% no 2010.gadā plānotā finansējuma, tai skaitā pedagogu darba
samaksai 7 702 525 latu apmērā un mācību priekšmetu un standartu projektu un
programmu paraugu pilnveidei 54 844 latu apmērā.
Ņemot vērā, ka pilotprojektu „Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas
ieviešanas aprobācija” paredzēts īstenots laika periodā līdz 2010.gada 31.jūlijam,
kad tiks izvērtēta mācību līdzekļu projektu kvalitāte, kā arī veikta aprobējamo
materiālu pilnveide, Izglītības un zinātnes ministrija ir norādījusi, ka nepieciešamo
mācību līdzekļu izdošanu, kā arī pedagogu profesionālās pilnveides programmu
īstenošanu ir lietderīgi veikt pēc aprobācijas procesa, tas ir 2011.gadā un
informējusi, ka 2010.gadā pasākumam paredzētais finansējums 363 703 latu
apmērā netiks apgūts, līdz ar to tiks novirzīts finansējuma pārdalei Stratēģijas
ietvaros labklājības pasākumu finansēšanai 2010.gadā.
Tā kā izglītības jomas pasākuma ieviešanai finansējums 363 703 latu apmērā būs
nepieciešams 2011.gadā, tad jautājums par papildus finansējuma piešķiršanu
2011.gadam tiks skatīts kompleksi ar 2011.gada valsts budžeta sagatavošanas gaitu.
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2.2.

Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana skolēnu nogādāšanai skolās no
apdzīvotajām vietām, kur skolas ir slēgtas (reorganizētas) izglītības reformas
rezultātā

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir atbildīga un Izglītības un
zinātnes ministrija ir līdzatbildīga par pasākuma ieviešanu, kā ietvaros pašvaldībām
tiek kompensēti transporta izdevumi, kas radušies organizējot skolēnu
pārvadājumus teritorijās, kurās slēgtas vai reorganizētas skolas, kā arī paredzēta
autobusu iegāde tām pašvaldībām skolēnu pārvadāšanai, kur skolas ir slēgtas vai
reorganizētas izglītības reformas rezultātā.
Pasākuma ietvaros atskaites periodā veiktas šādas aktivitātes:
1) Saņemti un apkopoti 124 pašvaldību pārskati par faktiskajiem skolēnu
pārvadāšanas izdevumiem 2010.gada martā, aprīlī un maijā.
2) 2010.gada 2.ceturksnī par martu, aprīli un maiju kompensāciju saņēmušo
skolēnu skaits ir 2167, kas sastāda 76,6% no pašvaldību pārskatos norādītā
kopējā reorganizēto un likvidēto skolu skolēnu skaita - 2829. Ceļā līdz izglītības
iestādei (vienā virzienā) ilgāk par 60 minūtēm 2010.gada 2.ceturksnī ir
pavadījuši vidēji 13 skolēni, kas sastāda 0,6 % no kompensāciju saņēmušo
skolēnu skaita.
3) Veikta viena pārbaude pašvaldībā, kura saņem kompensāciju par skolēnu
pārvadājumiem. Jelgavas novada Platones un Lielplatones pagasta pārvaldē
pārbaudīta no 2010.gada janvāra līdz maijam iesniegto pārskatu atbilstība
izdevumu apliecinošajiem dokumentiem.
4) Autobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai. 2010.gada aprīlī tika veikta visu 109
novadu pašvaldību aptauja par vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu
skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu, lai izvērtētu un novērstu riskus par
pašvaldību organizētiem skolēnu pārvadājumiem norādīto nepieciešamo
autobusu konkurenci ar sabiedriskā transporta maršrutu tīkliem. Plānošanas
reģioni kā atbildīgā institūcija par sabiedrisko pārvadājumu organizēšanu un
nodrošināšanu sava reģiona teritorijā, izvērtēja pašvaldību norādīto informāciju
par nepieciešamo autobusu skaitu un informāciju, vai novadu plānotie skolēnu
pārvadājumi nepārklājās un nerada konkurenci esošajiem un plānotajiem
sabiedriskā transporta maršrutu tīkliem. Pēc informācijas izvērtēšanas
plānošanas reģioni veica informācijas precizēšanu par iegādājamo autobusu
skaitu.
2010.gada 20.jūlijā ar MK sēdes protokollēmumu Nr.37 (44.§) pieņēma
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavoto MK rīkojuma
projektu „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām Sociālā drošības
tīkla pasākumu īstenošanas ietvaros 2010.gadā skolēnu pārvadājumu
nodrošināšanai”, kas paredz no valsts pamatbudžeta programmas 29.00.00.
„Sociālās drošības tīkla pasākumu īstenošana” piešķirt finansējumu par kopējo
summu 2 590 000 Ls 42 novadu pašvaldībām 74 autobusu iegādei skolēnu
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nogādāšanai skolās no apdzīvotajām vietām, kur skolas ir slēgtas vai
reorganizētas izglītības sistēmas strukturālo reformu rezultātā.
Ņemot vērā, ka autobusi skolēnu pārvadāšanai ir nepieciešami arī pašvaldībās, kur
sabiedriskā transporta autobusu tīkls nenodrošina skolēnu nokļūšanu līdz skolai
(sliktais ceļu stāvoklis; normatīvo aktu prasības, kas nosaka ierobežojumus
sabiedriskā transporta kustībai; nepietiekamā dotācija sabiedriskā transporta
nerentablajiem maršrutiem), bet skolas nav slēgtas, kā arī pašvaldībām esošais
autobusu parks ir nolietojies (no 423 pašvaldību rīcībā esošajiem autobusiem 276
autobusi jeb 65% ir vecāki par 10 gadiem, no kuriem 14 autobusi vecāki par 30
gadiem), kas var apdraudēt skolēnu pārvadājumu drošību, tad plānošanas reģioni
atkārtoti aptaujāja katru novada pašvaldību un atbalstīja 23 autobusu iegādi 18
novadu pašvaldībām, kur sabiedriskā transporta autobusu tīkls nenodrošina skolēnu
nokļūšanu līdz skolai un autobusu iegādi divu novadu pašvaldībām veco autobusu
nomaiņai.
2010.gada 5.augusta Stratēģijas ieviešanas uzraudzības darba grupas sanāksmē tika
pieņemts lēmums atbalstīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
priekšlikumu pasākuma „Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana skolēnu nogādāšanai
skolās no apdzīvotajām vietām, kur skolas ir slēgtas (reorganizētas) izglītības
reformas rezultātā” ietvaros mērķa grupas paplašināšanu (pašvaldību loku)
autobusu iegādei vietās, kur sabiedriskais transports nenodrošina skolēnu
nokļūšanu skolās, kā arī veco autobusu nomaiņai, atbilstoši plānošanas reģionu
veiktās aptaujas rezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem.
Lai nodrošinātu paredzētā finansējuma apguvi autobusu iepirkumam 2010.gada
ietvaros, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir sagatavojusi MK
rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām Sociālā
drošības tīkla pasākumu īstenošanas ietvaros 2010.gadā skolēnu pārvadājumu
nodrošināšanai un š.g. augustā iesniegs izskatīšanai MK.
Finansējuma apguve (1.2.attēls). Pasākuma ietvaros 2010.gada 2.ceturksnī
veiktas valsts budžeta izmaksas 153 701 latu apmērā. Pašvaldības nodrošinājušas
finansējumu 161 701 latu apmērā, kas ietver faktiski veiktās izmaksas par skolēnu
pārvadāšanu.
2010.gada 1.pusgadā veiktas valsts budžeta izmaksas 225 576 latu apmērā, kas
sastāda 31% no 2010.gadā plānotā finansējuma transporta izdevumu
kompensēšanai.
Skolēnu pārvadāšanai paredzēto autobusu iegāde tiks nodrošināta 2010.gada
2.pusgadā un plānots, ka autobusu iegādei slēgtajām/reorganizētajām skolām
saskaņā ar rīkojumu tiks izlietots finansējums 2 590 000 latu apmērā, autobusu
iegādei, kur sabiedriskā transporta autobusu tīkls nenodrošina skolēnu nokļūšanu
līdz skolai un veco autobusu nomaiņai nepieciešams finansējums 875 000 latu
apmērā, līdz ar to veidojot Stratēģijā 2010.gadam paredzētā finansējuma

RAPLMzino_190810_strategija; Informatīvais ziņojums “Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu
2010.gada 2.ceturksnī”

9

pārpalikumu – 1 679 040 latu apmērā, kuru plānots novirzīt pārdalei Stratēģijas
ietvaros transporta un labklājības jomas pasākumu finansēšanai 2010.gadā.
1.2.attēls
Finansējuma apguve izglītības jomā 2010.gada 1. un 2.ceturksnī (milj. LVL)
14,00

12,94

12,00
Plānotais
finansējums
2010.gadam

10,00
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5,86
4,63
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0,07

0,15

Faktiskā apguve
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1.ceturksnī
Faktiskā apguve
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0,00
5-6 gadīgo bērnu izglītība

Skolēnu pārvadājumi

3.Veselības aprūpes jomas pasākumi (atbildīgā institūcija Veselības ministrija)
3.1. Kompensācijas mehānisma izveide personām noteiktās pacientu iemaksas
segšanai
Pasākuma ietvaros tiek kompensēta pacientu iemaksa trūcīgām personām un
personām ar zemiem ienākumiem, tādējādi nodrošinot veselības aprūpes
pieejamību un personas savlaicīgu vēršanos ārstniecības iestādē.
2010.gada 20.aprīlī stājās spēkā noteikumi Nr.379 „Grozījumi Ministru kabineta
2006.gada noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas
kārtība”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.379), kas konkretizē apmaksas lielumu
(tarifu), atbilstoši kurām ārstniecības iestādēm tiek veikta līdzfinansējuma
kompensācija par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām
operācijām no Stratēģijā paredzētajiem līdzekļiem 50% un 100% apjomā. Ar MK
noteikumiem Nr.379 atvieglota personu ienākumu izvērtēšanas kārtība un
noteikumi papildināti ar Ienākumu deklarāciju pacienta iemaksu un līdzmaksājumu
atbrīvojumu saņemšanai, kā arī noteikts garāks termiņš izziņas, kura piešķir tiesības
uz veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai noteikto maksājumu kompensāciju
no valsts budžeta, izmantošanas laiks. Pašvaldības sociālais dienests izziņu par
atsevišķi dzīvojošas personas vai ģimenes ienākumu 120 lati vai 150 lati līmenim
izsniedz uz sešiem mēnešiem darbaspējīgām personām vai uz 12 mēnešiem, ja
atsevišķi dzīvojoša persona vai visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir valsts noteiktās
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vecuma pensijas vai invaliditātes pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta
saņēmēji.
Atskaites periodā pacienta iemaksa kompensēta 100 271 ambulatoro apmeklējumu
gadījumos un 5 497 hospitalizācijas gadījumos.
2010.gada 1.pusgadā 161 322 ambulatoro apmeklējumu un 9 313 hospitalizāciju
gadījumos pacienta iemaksas kompensētas no Stratēģijas līdzekļiem. Gadam
plānotais rezultatīvais rādītājs attiecībā uz ambulatorajiem apmeklējumiem pusgada
laikā izpildīts 88% apmērā, attiecībā uz hospitalizāciju skaitu – 65% apmērā.
Nosakot šo rādītāju tika ņemts vērā tikai trūcīgo personu skaits un noteiktajā
rādītājā nav ietverti pacientu ar ienākumiem līdz 120 un 150 latiem ambulatorie
apmeklējumi.
Tā kā no šī gada 1.februāra ir paplašināts to personu loks, kurām tiek kompensēta
pacienta iemaksa un līdzmaksājums, rādītāji tiks palielināti nosakot:
1) 2010.gadā – 322 600 ambulatorie apmeklējumi un 18 620
hospitalizācijas;
2) 2011.gadā – 338 730 ambulatorie apmeklējumi (palielinājums 5% pret
2010.g.) un 18 620 hospitalizācijas.
Vērtējot pasākuma ieviešanu, kopumā secināms, ka trūcīgo personu un personu ar
zemiem ienākumiem aktivitāte, saņemot ambulatoros un stacionāros veselības
aprūpes pakalpojumus salīdzinājumā ar 1.ceturksni ir pieaugusi. Šo kāpumu var
skaidrot ar pacientu grupas, kurām tiek kompensēta pacientu iemaksa
paplašināšanu, kā arī ar iedzīvotāju un ārstniecības personu informētības līmeņa
palielināšanos.
Vienlaikus, lai arī pacienta iemaksu un līdzmaksājumu kompensēšanai līdzekļi
Stratēģijas ietvaros pietiek, tai pat laikā nepietiek līdzekļi no valsts budžeta
programmas paša pamatpakalpojuma apmaksai, līdz ar to pagarinās pakalpojuma
saņemšanas laiks un nepieciešamais pakalpojums kļūst mazāk pieejams
iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem.
Lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību personām ar zemiem ienākumiem,
Veselības ministrija paredz 2010.gada 2.pusgadā novirzīt Stratēģijas līdzekļus visa
pakalpojuma, ne tikai pacienta iemaksu un līdzmaksājumu, apmaksai.
Finansējuma apguve (1.3.attēls). Pasākuma ietvaros 2010.gada 2.ceturksnī
ārstniecības iestādēm veiktas valsts budžeta izmaksas 759 643 latu apmērā.
Salīdzinājumā ar 2010.gada 1.ceturksni finansējuma izlietojums 2.ceturksnī
palielinājies par 32%. Tā kā veselības aprūpes saņēmēju skaita pieaugums tika
plānots lielāks, tad arī pret pasākuma ieviešanai plānoto finansējumu gada
griezumā finansiālais progress 2.ceturksnī ir nepietiekams, jo no plānotā
finansējuma 2010.gada 1.pusgadā ir izmantoti tikai 16,5 % jeb 1 279 933 lati.
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3.2.

Zāļu kompensēšana pacientiem 100% apmērā

Pasākuma ietvaros tiek nodrošināta pacienta līdzmaksājuma segšana trūcīgajām
personām un personām, kuru ienākumi nepārsniedz 120 latus, iegādājoties zāles
kompensācijas sistēmas ietvaros.
2010.gada 1.jūnijā stājās spēkā grozījumi MK 2006.gada 31.oktobra noteikumos
Nr. 899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes
izdevumu kompensācijas kārtība”, ar kuriem mainītas noteikumos iekļautās normas
un paredzēta iespēja pacientiem, kuru ienākumi uz katru tā ģimenes locekli pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz 120 latus, saņemt pašvaldības sociālā dienesta
izziņu, ka persona ir tiesīga saņemt atbrīvojumu no pacienta līdzmaksājuma par
zālēm un medicīniskajām ierīcēm, balstoties uz normatīvajos aktos par veselības
aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību noteikto ienākumu deklarāciju
pacienta iemaksu un līdzmaksājumu atbrīvojumu saņemšanai (izziņas izsniegšanas
nosacījumi ir iekļauti MK 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 „Veselības
aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”).
2010.gada 1.ceturksnī zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju
100% apmērā no Stratēģijas īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem saņēmušas 4816
personas (precizēti dati par 2010.gada 1.ceturksni), 2.ceturksnī - 5775 personas,
bet kopumā 2010.gada 1.pusgadā zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensāciju 100% apmērā ir saņēmušas 5914 personas.
Gadam plānotais rezultatīvai rādītājs attiecībā uz pacientu skaitu, kuriem zāles un
medicīniskās ierīces kompensētas 100% apmērā pusgada laikā izpildīts 17%
apmērā. Ņemot vērā, ka no šī gada 1.februāra ir paplašināts to personu loks, kurām
tiek kompensēta zāļu un medicīnas ierīču iegāde kompensācijas sistēmas ietvaros,
vērojams straujš to pacientu skaita pieaugums, kas saņem kompensējamos
medikamentus ar 100% kompensāciju (janvārī – 60 pacienti, februārī – 2280, martā
– 4721, aprīlī – 5468, maijā – 5651).
Finansējuma apguve (1.3.attēls). Pasākuma ietvaros pārskata periodā veiktas
valsts budžeta izmaksas 699 083 latu apmērā.
Salīdzinājumā ar 2010.gada 1.ceturksni finansējuma izlietojums pasākuma
nodrošināšanai 2.ceturksnī pieaudzis 2,9 reizes, kas skaidrojams ar pakalpojuma
saņēmēju loka paplašināšanu un 50 latu līdzfinansējuma atcelšanu. Tomēr
finansiālais progress pārskata periodā ir nepietiekams, jo no 2010.gadam plānotā
finansējuma 1.pusgadā ir izmantoti tikai 15 % jeb 937 292 lati.
Veselības ministrija, pamatojoties uz veselības aprūpes jomā veikto situācijas
analīzi, plāno daļu pasākumam paredzēto finansējumu 2010.gada 2.pusgadā
novirzīt papildus Stratēģijā plānotajiem pasākumiem, kas veicinās veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.
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3.3. Kompensācijas mehānisma izveide pacientu viesnīcas izdevumu segšanai
(uzturēšanās „slimnīcu viesnīcās”)
Pasākuma ietvaros trūcīgām personām un personām ar zemiem ienākumiem tiek
kompensēta slimnīcā izveidoto viesnīcas tipa gultu apmaksa (pacientam paliekot pa
nakti ārstniecības iestādē, netiek nodrošināta ārstniecības personu uzraudzība).
Tādējādi pacientam pieejama ārstniecība, kuru no valsts budžeta līdzekļiem
nodrošina ambulatori nevis stacionāri.
2010.gada 20.aprīlī stājās spēkā noteikumi Nr.379 „Grozījumi Ministru kabineta
2006.gada noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas
kārtība””, precizējot apmaksas lielumu (tarifu) atbilstoši kuram ārstniecības
iestādēm tiek veikta samaksa par pakalpojumiem, kurus apmaksā no Stratēģijā
paredzētajiem līdzekļiem 50% un 100% apjomā par „pacientu viesnīcu
izdevumiem” (izmitināšanas izdevumiem), saņemot ambulatoros veselības aprūpes
pakalpojumus, līdz ar to „pacientu viesnīcas izdevumi” 50% apmērā iespējams
kompensēt arī personām, kuru ienākumi nepārsniedz 150 latus mēnesī.
2010.gada 2.ceturksnī kopumā „slimnīcu viesnīcās” uzturējušies 1461 pacienti,
kuriem kompensētas uzturēšanās izmaksas, kopā 2010.gada 1.pusgadā – 1851
pacients.
Lai gan no šī gada 1.februāra ir paplašināts to personu loks, kurām tiek kompensēta
uzturēšanās „slimnīcu viesnīcās”, tomēr gadam plānotais rādītājs attiecībā uz
„slimnīcas viesnīcu” pacientu skaitu 2010.gada 1.pusgadā izpildīts 7% apmērā.
Veselības ministrija 2010.gada 3.ceturksnī plāno iegūt papildus informāciju no
slimnīcām, kuras nodrošina dienas stacionāru pakalpojumus, un apzināt kopējo
pieprasījumu pēc „slimnīcu viesnīcām”, lai varētu izvērtēt šāda pakalpojuma
apjomu un nepieciešamību veselības aprūpes sistēmā. Vienlaikus tiek prognozēts,
ka palielinot dienas stacionāra pakalpojumu pieejamību, pieprasījumam pēc
„slimnīcu viesnīcām” arī palielināsies.
Finansējuma apguve (1.3.attēls). Pasākuma ietvaros pārskata periodā veiktas
valsts budžeta izmaksas 98 272 latu apmērā.
Salīdzinājumā ar 2010.gada 1.ceturksni finansējuma izlietojums 2010.gada
2.ceturksnī pasākuma nodrošināšanai palielinājies 46%. Pret pasākuma ieviešanai
plānoto finansējumu gada griezumā, finansiālais progress arī 2010.gada 2.ceturksnī
ir nepietiekams, jo pirmajā pusgadā ir izmantoti 10% līdzekļu jeb 151 630 lati no
visam gadam paredzētā finansējuma.
Veselības ministrija, pamatojoties uz veselības aprūpes jomā veikto situācijas
analīzi, plāno daļu pasākumam paredzēto finansējumu 2010.gada 2.pusgadā
novirzīt dienas stacionāros veikto pakalpojumu nodrošināšanai, kas veicinās
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.
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3.4.

Mājas aprūpes nodrošināšana pacientiem ar smagām slimībām

Pasākuma ietvaros paredzēts nodrošināt hroniski slimo pacientu mājas aprūpi, tā
samazinot nepieciešamību pēc stacionāra pakalpojumiem.
2010.gada 2.ceturksnī mājas aprūpes izdevumi tika kompensēti 1921 pacientam,
kopā 2010.gada 1.pusgadā – 2375 pacientiem.
Lai gan no šī gada 1.februāra ir paplašināts to personu loks, kurām tiek nodrošināta
mājas aprūpe, gadam plānotais rādītājs attiecībā uz mājas aprūpes nodrošināšanu
pacientiem ar smagām slimībām pusgada laikā izpildīts 1% apmērā.
Ņemot vērā, ka mājas aprūpes saņemšanai pacientiem ar smagām slimībām nav
jāmaksā pacienta iemaksa un mājas aprūpes pakalpojums tiek pilnībā finansēts no
valsts budžeta līdzekļiem, pacients nav ieinteresēts informēt ārstniecības personu
par savu iespējamo trūcīgas vai personas ar zemiem ienākumiem statusu, gan mājas
aprūpes pakalpojuma sniedzējs nav ieinteresēts noskaidrot, vai pacientam ir
personas ar zemiem ienākumiem statuss. Tādejādi mājas aprūpes pakalpojumi
pamatā tiek finansēti no veselības aprūpes (budžeta programma „Ārstniecība”)
nevis Stratēģijas līdzekļiem.
Finansējuma apguve (1.3.attēls). Pasākuma ietvaros pārskata periodā veiktas
valsts budžeta izmaksas 18 230 latu apmērā.
Salīdzinājumā ar 2010.gada 1.ceturksni finansējuma izlietojums pasākuma
nodrošināšanai palielinājies četras reizes, tomēr finansiālais progress 2010.gada
2.ceturksnī ir nepietiekams, jo pirmajā pusgadā izmantots tikai nepilns 1% jeb
22 538 lati no visam gadam paredzētā finansējuma.
Tā kā mājas aprūpes pakalpojumu attīstība ir vērsta uz sociālās spriedzes
mazināšanu saistībā ar slimnīcu tīkla optimizāciju, Veselības ministrija plāno
Stratēģijas līdzekļus 2010.gada 2.pusgadā novirzīt mājas aprūpes pakalpojumu
apmaksai visiem pacientiem, kā arī daļu pasākumam paredzēto finansējumu
novirzīt citiem pasākumiem, kas veicinās veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību iedzīvotājiem.
3.5. Stacionāro pakalpojumu koncentrēšana pacientiem ar garīgām slimībām,
samazinot gultu skaitu, attīstot aprūpi dienas centros
Pasākuma ietvaros paredzēts nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem
iedzīvotājiem saņemt nepieciešamo garīgās veselības aprūpi, palielinot
ārstu lomu, un, rodot iespēju trūcīgiem pacientiem un pacientiem ar
ienākumiem ar garīgās veselības problēmām nepieciešamo aprūpi
maksimāli tuvu dzīvesvietai, un iekļaujot pacientus sabiedrībā.

Latvijas
ģimenes
zemiem
saņemt

2010.gada 2.ceturksnī veselības aprūpe dienas centros no Stratēģijas finansējuma
tika apmaksāta 51 personai, kas salīdzinoši ar 1.ceturksni, kad tika apmaksāti
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izdevumi 32 personām (precizēti dati par 2010.gada 1.ceturksni), sastāda 63%
pieaugumu.
No šī gada 1.februāra ir paplašināts personu loks, kurām tiek nodrošināta aprūpe
dienas centros, nosakot, ka aprūpe dienas centros no Stratēģijas līdzekļiem 100%
apmērā tiek apmaksāta ne tikai trūcīgajiem pacientiem, bet arī pacientiem, kuru
ienākumu līmenis mēnesī nepārsniedz 120 latus.
Tā kā psihiatrijas dienestā esošo pacientu aprūpes formu uzlabošana un izmainīšana
ir viena no nozares prioritātēm, dienas centros aprūpēto pacientu skaits tika noteikts
ar prognozi par pacientu skaita strauju palielināšanos, taču gadam plānotais rādītājs
pusgada laikā ir sasniegts 20% apmērā. Pēc pasākuma ieviešanas 2010.gada
3.ceturksnī tiks izskatīta nepieciešamība precizēt rādītāju.
Nelielā aprūpētā pacientu skaita un finansējuma apguve skaidrojama ar to, ka
psihiatriskās palīdzības aprūpē joprojām ir vāji attīstīts ambulatorais dienests un
nelielam pacientu skaitam ir pieejami pakalpojumi dienas stacionāros, tādēļ lielāko
daļu psihiatrisko pacientu ārstē slimnīcās ar lielu vidējo ārstēšanās ilgumu.
Finansējuma apguve (1.3.attēls). Pasākuma ietvaros pārskata periodā veiktas
valsts budžeta izmaksas 13 752 latu apmērā.
Salīdzinājumā ar 2010.gada pirmo ceturksni finansējuma izlietojums pasākuma
nodrošināšanai ir palielinājies par 35%. Tomēr no visam gadam paredzētā
finansējuma izlietoti tikai 2% jeb 22 714 lati.
Tā kā psihiatriskās aprūpes ambulatorā dienesta attīstība ir tieši saistīta ar veselības
aprūpes sistēmas reformēšanu, Veselības ministrija plāno Stratēģijas līdzekļus
novirzīt visu psihiatrisko pacientu ambulatorajai aprūpei, jo psihiatrisko pacientu
galvenais iztikas avots ir vecuma un invaliditātes pensija (48,7% pacientiem) un
liela daļa psihiatrisko pacientu atrodas citu personu apgādībā (22,9%), bet šīm
personām ne vienmēr ir piešķirts personas ar zemiem ienākumiem statuss.
Vienlaikus Veselības ministrija plāno daļu pasākumam paredzēto finansējumu
novirzīt citiem pasākumiem, kas veicinās veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību iedzīvotājiem.
3.6. Primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, piesaistot
ģimenes ārsta praksei otru māsu
Ģimenes ārstu praksēm tiek piesaistīta otra māsa. Otra māsa aicinās pacientus uz
profilaktiskajām apskatēm, izglītos ģimenes ārsta pacientus par veselīgu dzīves
veidu, fiziskajām aktivitātēm, nodrošinās hronisko pacientu aprūpi un izglītošanu
(apmācību) ģimenes ārsta praksē, apzinās pie ģimenes ārsta reģistrētos trūcīgos
pacientus.
2010.gada 1.pusgadā ģimenes ārstu komandas paplašināšanai piesaistītas 137
māsas, tai skaitā 2010.gada 2.ceturksnī 20 māsas. Gadam plānotais rādītājs
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attiecībā uz otras māsas piesaisti ģimenes ārstu praksēm pusgada laikā izpildīts
46% apmērā.
Tomēr ģimenes ārsti nepietiekoši aktīvi pieņem darbā otru māsu, jo kā otras māsas
darba kvalitātes un apjoma mērīšanas kritērijs noteikta trūcīgo personu aprūpe. Šo
kvalitātes kritēriju ģimenes ārsti saprot kā nosacījumu, ka otru māsu var piesaistīt
tikai trūcīgo personu aprūpei, kas ir salīdzinoši neliela ģimenes ārsta aprūpējamo
pacientu daļa, kā arī otra māsa paredzēta tikai ārpus pilsētām strādājošiem ģimenes
ārstiem. Lai palielinātu ģimenes ārstu pakalpojumu pieejamību visā valsts teritorijā,
Veselības ministrija ir ierosinājusi sākot no 2010.gada 2.pusgada piesaistīt otru
māsu visām ģimenes ārstu praksēm.
Finansējuma apguve (1.3.attēls). Pasākuma ietvaros pārskata periodā veiktas
valsts budžeta izmaksas 257 488 latu apmērā.
Salīdzinājumā ar 2010.gada pirmo ceturksni finansējuma izlietojums pasākuma
nodrošināšanai ir palielinājies par 34%. Tomēr no visam gadam paredzētā
finansējuma izlietoti tikai 10% jeb 427 249 lati.
Veselības ministrija 2010.gada 3.ceturksnī plāno paplašināt pasākuma ietvaros
atbalsta saņēmēju loku, piesaistot otru māsu visām ģimenes ārstu praksēm, un daļu
pasākumam paredzēto finansējumu novirzīt citiem pasākumiem, kas veicinās
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.
1.3.attēls
Finansējuma apguve veselības aprūpes jomā
2010.gada 1. un 2.ceturksnī (milj. LVL)
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Pārvadājumu (transporta) jomas pasākums (atbildīgā institūcija Satiksmes
ministrija)
Līdzekļi zaudējumu kompensēšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniedzējiem par valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem
sabiedriskajā transportā
Pasākuma ietvaros 2010.gadā paredzēts nodrošināt sabiedriskā transporta
pakalpojumus noteiktām pasažieru kategorijām, kompensējot sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniedzējiem radītos zaudējumus.
Ar MK 2009.gada 4.augusta noteikumiem Nr.872 „Noteikumi par pasažieru
kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu
tīkla maršrutos” ir noteikts personu loks (pirmsskolas vecuma bērni, bāreņi un bez
vecāku gādības palikuši bērni, 1.un 2.grupas invalīdi, bērni invalīdi un persona,
kura pavada 1.grupas invalīdu vai bērnu invalīdu un politiski represētās personas
un nacionālas pretošanās kustības dalībnieki), kam valsts ir apņēmusies nodrošināt
sabiedriskā transporta pakalpojumus uz atvieglotiem nosacījumiem – pārvietoties
sabiedriskajā transportā reģionālajos starppilsētu un reģionālajos vietējās nozīmes
maršrutos ar 100% atlaidi. Minēto braukšanas maksas atvieglojumu garantēšana
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem rada zaudējumus, kas saskaņā ar
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu jākompensē pilnā apmērā.
Pasākuma ieviešana un uzraudzība notiek saskaņā ar Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likumā, MK 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.872 „Noteikumi par
pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus
maršrutu tīkla maršrutos”, MK 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.843
„Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” un MK
2009.gada 26.oktobra noteikumos Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā
transporta pakalpojumu tarifa noteikšanas kārtība” noteikto kārtību.
Pasākuma ietvaros atskaites periodā veiktas šādas aktivitātes:
1)
lai noteiktu zaudējumu apjomu, kas radies par personu ar braukšanas maksas
atvieglojumiem pārvadāšanu, katru mēnesi ir apkopota informācija, kuru
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji iegūst no kases aparātos vai kases
sistēmās reģistrētajiem darījumiem, t.i., izsniegtajām biļetēm. Pasažieriem, kuriem
saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir piemērojami braukšanas maksas atvieglojumi,
tiek izsniegtas biļetes ar piemērotu atlaidi – 100% apmērā, un saskaņā ar kases
aparātos vai kases sistēmās reģistrētajiem darījumiem tiek konstatēta nesaņemto
ieņēmumu daļa jeb radītie zaudējumi atkarībā no pasažiera izvēlētā braukšanas
attāluma;
2)
pārskata periodā kopā reģionālajos starppilsētu un reģionālajos vietējās
nozīmes maršrutos ir pārvadāti 14 490 940 pasažieri. Savukārt personas ar
braukšanas maksas atvieglojumiem – 1 879 175, tai skaitā:
- pirmsskolas vecuma bērni 384 102;
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- bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni 217 593;
- 1.un 2.grupas invalīdi, bērni invalīdi un persona, kura pavada 1.grupas
invalīdu vai bērnu invalīdu 1 121 940;
- politiski represētās personas un nacionālas pretošanās kustības dalībnieki
155 540.
2010.gada 2.ceturksnī kopējais pārvadāto pasažieru, kam piemērojami braukšanas
maksas atvieglojumi ar atlaidi 100% apmērā, īpatsvars kopējos pārvadātajos
pasažieros reģionālajos starppilsētu nozīmes pārvadājumos ar autobusiem ir
16.12%, reģionālajos starppilsētu nozīmes pārvadājumos pa dzelzceļu – 12.76% un
reģionālajos vietējās nozīmes pārvadājumos – 11,39%.
Salīdzinot 2.ceturkšņa datus ar 1.ceturkšņa rezultātiem ir secināms, ka kopējais
pasažieru skaits ir pieaudzis par 6,94% un sekojot šai tendencei par 23,3%
pieaudzis ir arī pasažieru ar braukšanas maksas atvieglojumiem skaits.
3)
Izlases veidā tika apsekoti reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu reisi,
pārbaudot pasažieriem izsniegtās biļetes un dokumentus, kas apliecina pasažiera
tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, un pārkāpumi netika
konstatēti. Pārbaudes laikā tika fiksēti arī uzrādīto braukšanas maksas atvieglojumu
dokumentu (sevišķi invalīdu apliecību) numuri. Uzrādīto dokumentu piederība un
derīguma termiņš tika pārbaudīts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisijā (15.06.2010. vēstule Nr.1-15/1044). Visu uzrādīto dokumentu derīguma
termiņi un norādītās invaliditātes grupas atbilst Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijas apstiprinātajai informācijai.
Pasākumam Stratēģijas ietvaros tika izvirzīti divi ieviešanas uzraudzības rādītāji:
- pārvadāto pasažieru, kas saņem 100% atlaidi, īpatsvars no kopējā pasažieru
skaita reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos - 11%;
- pārvadāto pasažieru, kas saņem 100% atlaidi, īpatsvars no kopējā pasažieru
skaita reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos - 9%.
Rezultatīvo rādītāju pieaugums reģionālajos starppilsētu pārvadājumos (no plānotā
11% uz 14,1%) ir pamatojams ar pasažieru, kas izmanto sabiedrisko transporta par
samaksu, skaita pieaugumu par 10%, salīdzinot ar 2010.gada 1.ceturksni. Ņemot
vērā to, ka sabiedriskā transporta pakalpojumos ir vērojama izteikta sezonalitāte,
kad pasažieru skaits vairāk pieaug tieši vasaras mēnešos, bet ziemas periodā ir
vērojama mazāka pārvietošanās aktivitāte, tādējādi arī rezultatīvie rādītāji ir
pieauguši, mainot kopējo pasažieru ar braukšanas maksas atvieglojumiem attiecību.
Tā piemēram, vasaras mēnešos daudz aktīvāk reģionālo starppilsētu nozīmes
pārvadājumus izmanto pirmsskolas vecuma bērni (jūnija mēnesī pirmsskolas
vecuma bērni izmantoja sabiedrisko transportu 1,7 reizes vairāk nekā vidēji 5
mēnešos).
Savukārt, reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos rezultatīvie rādītāji ir pieauguši
(no plānotajiem 9% uz 11,37%), ņemot vērā to, ka ir pieaudzis tieši pasažieru ar
braukšanas maksas atvieglojumiem skaits (vismaz par 20%, ja salīdzina ar
2010.gada 1.ceturksni), bet pasažieru skaits, kas izmanto sabiedrisko transportu par
samaksu, ir palicis nemainīgs.
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Finansējuma apguve (1.4.attēls). Pasākuma ietvaros pārskata periodā izmaksāts
valsts budžeta finansējums 1 555 666 latu apmērā.
Kopumā ar 2.ceturksnī paredzēto finansējumu ir segti 81% zaudējumu. Bet, ja
ievēro 1.pusgada rezultātus, tad ar finansējumu, kas izmaksāts šajā laika periodā, ir
segti 86% zaudējumu.
Pārskata periodā ir konstatēti zaudējumi 1 917 519 lati. 2.ceturksnī piešķirtais
finansējums nav bijis pietiekams, lai segtu visus zaudējumus, līdz ar to nav segti
zaudējumi 361 853 latu apmērā. Vadoties arī pēc 1.ceturkšņa datiem, konstatēti
zaudējumi 1 566 694 lati, bet starpība starp izmaksāto kompensāciju un kopējiem
zaudējumiem ir 126 694 lati. Līdz ar to piešķirto līdzekļu apjoms pēc 1.pusgada
rezultātiem ir nepietiekams, lai segtu visus ar pasažieru, kas saņem 100% atlaidi,
pārvadāšanu saistītos zaudējumus.
Lai nodrošinātu pasākuma ieviešanu 2010.gadā, papildus nepieciešamais
finansējums ir 856 137 latu.
1.4.attēls
Finansējuma apguve pārvadājumu jomā
2010.gada 1. un 2.ceturksnī (milj. LVL)
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Izmaiņas pārvadājumu (transporta) jomā
Atbilstoši MK 2010.gada 13.aprīļa sēdes protokollēmuma Nr.19 38.§ 3.punktam,
Stratēģijas ietvaros tika atbalstīts lēmums piešķirt papildu finansējumu 4 274 119
latu apmērā zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
par I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personas, kas pavada I grupas
invalīdu pārvadāšanu bez maksas republikas pilsētu pašvaldībās.
Saskaņā ar MK 2010.gada 8.jūnija sēdes protokollēmuma (Prot. Nr.30 40.§)
„Rīkojuma projekts „Par invalīdu pārvadāšanā pilsētas nozīmes maršrutos radušos
zaudējumu kompensēšanu 2010.gadā”” 2.punktā doto uzdevumu 2010.gada
10.augustā MK sēdē ir apstiprinātas izmaiņas Stratēģijā, papildinot pārvadājumu
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(transporta) jomu ar jaunu pasākumu „Līdzekļi zaudējumu kompensēšanai
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par invalīdu pārvadāšanu
republikas pilsētās”.
Finansējuma apguve tiks uzsākta 2010.gada 3.ceturksnī.
II. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA
2010.gada 2.ceturksnī Stratēģijas pasākumu ieviešanā iesaistītās institūcijas
turpināja informēt sabiedrību un mērķa grupas par pieejamo atbalstu stratēģijas
ietvaros un veiktajām izmaiņām atbalsta pasākumu pieejamībā.
Stratēģijas atbalsta pasākumu koordinējošās institūcijas 2.ceturksnī turpināja
regulāri publicēt aktuālas ziņas un plašākas publikācijas drukātajos un interneta
medijos, lai arvien uzlabotu iedzīvotāju informētību par pieejamo atbalstu un tā
saņemšanas nosacījumiem. Papildus atbildīgās institūcijas nodrošina publicitāti
radio un televīzijā, kā arī izvieto informāciju vietās, kuras apmeklē potenciālie un
esošie atbalsta saņēmēji –NVA telpās, Eiropas Savienības dārza svētku laikā
Vērmanes dārzā (Rīgā), pasažieru vilcienos, aptiekās, ārstniecības iestādēs un
citur.
Lai sekmētu izpratni par iespējām sniegt atbalstu mērķa grupām, pārskata periodā
tika organizēti arī vairāki klātienes pasākumi, piemēram, NVA organizēja piecus
seminārus reģionos darba devējiem, pašvaldībām un sadarbības partneriem, lai
informētu par cīņu ar nabadzību un sociālo atstumtību, kā arī reģionālo mediju
informācijas dienu.
Nozīmīgs sasniegums 2.ceturksnī ir Stratēģijas saņemtais Pasaules Bankas
atzinības raksts, atzīstot to par vienu no uzvarētājiem Pasaules Bankas trešajā
gadskārtējā konkursā „Eiropas un Centrālās Āzijas iedzīvotāju dzīves uzlabošana”.
Informāciju par visiem veiktajiem informācijas un publicitātes pasākumiem
pārskata periodā un plānotajiem pasākumiem 2010.gada 3.ceturksnī skatīt 1. un
2.pielikumā.
III. SECINĀJUMI
2010.gada 2.ceturksnī finansējuma izmaksas veiktas visiem 2010.gadā plānotajiem
pasākumiem par kopējo summu 17,5 milj. latu apmērā (3.pielikums), kas
procentuāli pret paredzētajām izmaksām 2010.gadā sastāda 21%.
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1.5.attēls
Finansējuma apguve 2010.gada 1. un 2.ceturksnī (milj. LVL)
34,14
35,00
30,00
24,21
25,00

Plānotais
finansējums
2010.gadam

18,80
20,00
15,00
9,31
10,00

5,86

6,10

4,78

3,20

0,99 1,85

5,00

1,44 1,55

0,00
Labklājības joma Izglītības joma

Veselības jomā Transporta joma

Faktiskā
apguve
2010.gada
1.ceturksnī
Faktiskā
apguve
2010.gada
2.ceturksnī

*Labklājības jomai iekļauti papildus piešķirtie 13,1 milj.latu bezdarbniekiem, kuru apguve tiks uzsākta
3.ceturksnī

2010.gada 1.pusgada ietvaros Stratēģijai paredzētā finansējuma apguves rādītāji
kopumā ir atbilstoši plānotajam, veiktas izmaksas 28,98 milj. latu apmērā jeb
apgūts finansējums 35% apmērā no paredzētajām izmaksām 2010.gadā.
1.6.attēls
Finansējuma apguve 2010.gada 1. pusgadā (milj. LVL)
34,14
35,00
30,00
24,21
25,00
20,00

15,17
(44%)

15,00

Plānotais
finansējums
2010.gadam

18,80

7,98
(42%)

10,00

2,84
(12%)

5,00

6,10

2,99
(49%)

Faktiskā
apguve
2010.gada
1.pusgadā

0,00
Labklājības joma

Izglītības joma

Veselības jomā

Transporta joma

*Labklājības jomai iekļauti papildus piešķirtie 13,1 milj.latu bezdarbniekiem, kuru apguve tiks uzsākta
3.ceturksnī

Galvenokārt risks par finansējuma neapguvi 2010.gada 2.pusgadā ir saistīts ar
Veselības aprūpes jomai paredzēto finansējumu (apguve 12%). Lai risinātu esošo
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situāciju, Veselības ministrija ir ierosinājusi veikt izmaiņas Stratēģijā, novirzot
Stratēģijas ietvaros piešķirto finanšu līdzekļus personām ar zemiem ienākumiem
sniegtās veselības aprūpes pakalpojumu un uz veselības aprūpes sistēmas
optimizāciju vērstu pakalpojumu apmaksai. Atbilstoši Stratēģijā veiktajām
izmaiņām Veselības ministrija plāno arī pārskatīt un precizēt veselības aprūpes
jomas pasākumu uzraudzības rādītājus.
Labklājības jomas pasākumiem GMI un dzīvokļa pabalstu izmaksu nodrošināšanai
plānotais finansējums 2010.gadam ir nepietiekošs, līdz ar to papildus nepieciešams
finansējums 5 616 482 latu apmērā. Transporta jomas ietvaros, lai nodrošinātu
sabiedriskajā transportā pasažieru, kam piemērojami braukšanas maksas
atvieglojumi ar atlaidi 100% apmērā, pārvadāšanu, pasākuma ieviešanai 2010.gadā
papildus nepieciešams finansējums 856 137 latu apmērā.
Lai nodrošinātu papildus finansējumu labklājības un transporta jomas pasākumiem,
Stratēģijas ietvaros tiks veikta finansējuma pārdale – no Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijas pasākumam un Izglītības un zinātnes ministrijas
pasākumam paredzētā finansējuma tiks pārdalīts finansējums, kas pēc finansējuma
apguves prognozēm netiks apgūts 2010.gadā, kā arī informēts MK par papildus
nepieciešamo finansējumu.
2010.gada 5.augustā notika Stratēģijas ieviešanas darba grupas sanāksme, kuras
laikā tika izskatīts Stratēģijas ieviešanas progress 2010.gada 1.pusgadā, kā arī
pieņemts lēmums vienlaicīgi ar informatīvo ziņojumu par Stratēģijas ieviešanas
gaitu 2010.gada 2.ceturksnī iesniegt izskatīšanai MK sēdē MK rīkojuma projektu
par Stratēģijas pasākumiem papildu nepieciešamo finansējumu 2010.gadā.
Attiecībā uz finansējuma izmaiņām Stratēģijā 2011.gadā, 2010.gada oktobrī
Stratēģijas ieviešanas uzraudzības darba grupa izvērtēs Stratēģijas pasākumiem
2011.gadam piešķirtā finansējuma apguves prognozes un nozaru ministriju
papildus nepieciešamā finansējuma 2011.gadam pamatojumu. Pēc situācijas
analīzes 2010.gada novembrī MK tiks iesniegti priekšlikumi par nepieciešamā
finansējuma apjomu un avotiem Stratēģijas pasākumu ieviešanas nodrošināšanai
2011.gadā.

Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministre

D.Staķe

Vīza:
Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

19.08.2010. 16:45
6150
Ieva Dēze
67770471, ieva.deze@raplm.gov.lv
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1.pielikums
informatīvajam ziņojumam
“Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas
ieviešanas gaitu 2010.gada 2.ceturksnī”
Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu informācijas un publicitātes pasākumi
pārskata periodā no 01.04.2010. līdz 30.06.2010.
Datums
Veids
Labklājības ministrija
15.04.2010 Preses relīzes
20.04.2010.
07.05.2010.
13.05.2010.
19.05.2010.
20.05.2010.
25.05.2010
09.06.2010
21.04.2010. Reģionālo mediju informācijas
diena NVA

09.05.2010. Eiropas Diena

Nosaukums / Saturs

Adresāti / Mērķa grupas

NVA direktore ar Rēzeknes reģiona pašvaldībām un uzņēmējiem
apspriež nodarbinātības situāciju
LM šogad darba praksēs pašvaldībās papildus iesaistīs 23,5 tūkst.
bezdarbniekus
Eiropas gada ietvaros LM speciālisti dārza svētkos sniegs
konsultācijas par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem
Bezdarbnieki darba praktizēšanā pašvaldībās varēs piedalīties arī
nākamgad
LM ar Latvijas Pašvaldību savienību diskutēs par aktuālo sociālajā
jomā
LM aicina pašvaldības turpmāk savstarpēji aktīvāk dalīties pieredzē
sociālo problēmu risināšanā
Notikusi nodarbinātības veicināšanas jautājumiem veltīta starptautiska
konference
Darba praktizēšanā pašvaldībās 2010.gadā plānots iesaistīt 48200
bezdarbniekus
NVA rīkoja reģionālo mediju informācijas dienu, kurā Latvijas
novadu žurnālisti tika informēti arī par ESF projekta „Darba
praktizēšana pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu
iegūšanai un uzturēšanai” īstenošanas gaitu.
Ar Eiropas Savienības Dārza svētkiem tiek svinēta Eiropas Diena.
Šogad tā tematiski veltīta Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un
sociālo atstumtību (2010). Pasākuma ietvaros darbojās speciāla

Centrālie, reģionālie mediji, ziņu
aģentūras, TV, radio, par
sociālajiem pabalstiem arī
pašvaldības
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Reģionālie mediji, ziņu
aģentūras

Sabiedrība kopumā
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Informatīvie pasākumi darba
devējiem un pašvaldībām:

Eiropas gada (2010) telts, kurā norisinājās dažādas radošas un
informatīvi izglītojošas aktivitātes.
ESF projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”
ietvaros notika Starptautiskā konference „Progresīva pieeja
nodarbinātības veicināšanā”. Konferences darbā piedalījās Eiropas
Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju
direktorāta Nodarbinātības pakalpojumu un mobilitātes nodaļas,
Nīderlandes, Vācijas, Čehijas, Kipras, Lietuvas, Latvijas u.c. ES
valstu nodarbinātības dienestu, LM, Saeimas, LDDK, LIAA u.c.
institūciju pārstāvji, kā arī eksperti ekonomikas un sociālajos
jautājumos. Konference tika translēta portālā „Delfi”, konferences
translāciju skatījās gandrīz 14 000 cilvēku.
Informatīvie semināri darba devējiem, pašvaldībām un sadarbības
partneriem.

15.04.2010.
29.04.2010
14.05.2010.
04.06.2010.
10.06.2010.

Rēzeknē
Liepājā
Valmierā
Tukumā
Kuldīgā

Semināri reģionālo pašvaldību vadītājiem „Nodarbinātības valsts Pašvaldības, reģionālie mediji
aģentūras jaunie nodarbinātības pasākumi, to īstenošana. Aktualitātes,
problēmas un risinājumi ”. Semināru dalībnieki tika iepazīstināti arī
ar LM prezentāciju par cīņu pret nabadzību un sociālo atstumtību.

Pārskata
perioda
ietvaros

NVA projekta „Darba
praktizēšanas pasākumu
nodrošināšana pašvaldībās darba
iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai” informācijas un
publicitātes pasākumi

21.05.2010. NVA starptautiskā konference

Pārskata
perioda
ietvaros
Pārskata
perioda
ietvaros

Plakāts

Darba
devēji,
pašvaldības,
centrālie, reģionālie mediji, ziņu
aģentūras, TV, radio, Sociālās
politikas
veidošanā
un
īstenošanā iesaistītie valsts un
pašvaldību institūciju pārstāvji

Darba devēji, pašvaldības,
sadarbības partneri, reģionālo
mediju pārstāvji

Projekta ietvaros sagatavoti un publicēti laikrakstos pieci raksti Iedzīvotāji visā Latvijā
(„Alūksnes ziņas”, „Kurzemes vārds”, „Druva”, „Zemgales ziņas”,
„Latvijas Vēstnesis”).
Projekta ietvaros sagatavoti un Latvijas Neatkarīgajā televīzijā (LNT)
un Latvijas Ziņu kanālā pārraidīti pieci TV sižeti par projekta norisi.
Izgatavots un izplatīts ESF projekta "Darba praktizēšanas pasākumu NVA apmeklētāji
nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai"
plakāts - 200 eksemplāri.
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01.04.10.–
30.06.10.

Publikācijas

2010.gada 2.ceturksnī kopumā bija vairāk nekā 103 publikācijas
centrālajos un reģionālajos laikrakstos par NVA īstenoto ESF projektu
„Darba praktizēšana pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”.
14.05.2010. Informatīvie pasākumi
NVA informēja par Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumiem
nodarbinātības jomā Valmierā Vidzemes Biznesa dienu izstādes un
konferences „Valsts ekonomiskais stāvoklis un tautsaimniecības
attīstība perspektīvē” dalībniekus
01.04.10.– Interneta banneri
NVA mājas lapā ievietots banneris „Atbalsts sociālai drošībai” ar saiti
30.06.10.
uz LM mājas lapas sadaļu „Sociālais drošības spilvens”, no kuras
norādīta saite uz Reģionālās RAPLM mājas lapu plašākai
informācijai.
01.04.10.– Informācija NVA mājas lapā
Regulāri aktualizēta informācija NVA mājas lapas sadaļā
30.06.10.
„Bezdarbniekiem un darba meklētājiem => Nodarbinātības
pakalpojumi => Darba praktizēšana pašvaldībās ar 100 Ls stipendiju”.
01.04.10.– Labās prakses video piemēri NVA mājas lapas sadaļā „Bezdarbniekiem un darba meklētājiem =>
30.06.10.
NVA mājas lapā
Nodarbinātības pakalpojumi => Darba praktizēšana pašvaldībās ar
100 Ls stipendiju” pievienoti divi jauni labās prakses video piemēri,
kā bezdarbnieki iesaistās pasākumā.
03.06.2010. Datu bāze
Sadarbībā ar NVO un EKP izstrādāta un LM mājas lapā integrēta
elektroniskā datu bāze „Iespēju karte” iedzīvotāju informēšanai par
sociālās aprūpes, pirmās palīdzības, krīžu un emocionālā atbalsta, kā
arī izglītošanās un darba iespējām katrā pašvaldībā.
Intervijas
Organizētas LM un NVA pārstāvju intervijas un komentāri par
pakalpojumiem bezdarbniekiem, kā arī par sociālo palīdzību
pašvaldībās Latvijas radio 1, LTV, LTV 5
Pastāvīgi
Atbildes žurnālistiem
Regulāri tiek gatavotas rakstiskas atbildes par Sociālā drošības tīkla
stratēģijas pasākumiem.
Pastāvīgi
Baneris „Atbalsts sociālai
LM mājas lapā darbojas Sociālā drošības tīkla stratēģijas interneta
baneris „Atbalsts sociālai drošībai”, kas sasaistīts ar RAPLM mājas
drošībai” ar saiti uz RAPLM
lapas sadaļu par sociālās drošības tīkla stratēģijas atbalsta
mājas lapas sadaļu
pasākumiem.
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Iedzīvotāji visā Latvijā

Pasākuma dalībnieki – eksperti,
darba devēji, pašvaldību vadītāji,
iedzīvotāji Vidzemes reģionā
Iedzīvotāji – NVA mājas lapas
apmeklētāji

Iedzīvotāji – NVA mājas lapas
apmeklētāji
Iedzīvotāji – NVA mājas lapas
apmeklētāji

Iedzīvotāji

LM mājas lapas apmeklētāji
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Veselības ministrija
Pārskata
II ceturkšņa galvenā aktivitāte ir sociālā drošības tīkla līdzekļu pārlikšana pamatpakalpojumu segšanai
perioda
trūcīgajiem pacientiem, jo lielais līdzekļu samazinājums neļauj trūcīgajiem pacientiem piekļūt veselības
ietvaros
aprūpei, jo noteikti apjoma ierobežojumi (neattiecas uz neatliekamo palīdzību)
27.05.2010. Radio un TV ziņu sižeti
Gavars valdībai plāno prasīt papildus 25 miljonus latus; pārējo meklēs
nozares iekšienē (MIX FM, LR4, PBK, LR1, SWH)
02.06.2010.
Kompensējamie medikamenti ne vienmēr ir bez maksas (SWH+)
22.06.2010.
Naudas nepietiek, bet slimniekus ārstēs (LTV1 Panorāma)
28.06.2010.
Saruna ar veselības ministru Didzi Gavaru (LNT 900 sekundes)
01.04.2010. Informācija laikrakstos un ziņu
07.04.2010. aģentūrās
20.04.2010.
13.05.2010.
17.05.2010.

21.05.2010.
21.05.2010.
29.05.2010.
29.05.2010.
31.05.2010.
31.05.2010.
01.06.2010.
18.06.2010.

Izmantojiet sociālā spilvena iespējas (36,6 C)
Slimnīcām parādu valsts joprojām neatdod (Neatkarīgā Rīta Avīze
Latvijai)
Neārstējas, nedzer zāles (Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, www.nra.lv)
Kaut naudas maz, par veselību jādomā (Rēzeknes Vēstis)
Dod naudu zālēm, nespējam iztērēt (Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai,
www.nra.lv)
Zālēm nauda ir, to nespēj iztērēt (www.tvnet.lv)
Nebaidies, pārbaudies! (Ievas Veselība)
Diskusija beigusies, diskusija būs (Ezerzeme)
„Sociālā spilvena” naudu grib novirzīt ārstniecībai (www.tvnet.lv)
„Sociālā spilvena” naudu grib novirzīt ārstniecībai (www.delfi.lv)
FM un VM meklēs papildus naudu veselības nozarei (Leta)
Koalīcijas padome jautājumu par papildu finansējumu veselības
aprūpei novirza izvērtēšanai Finanšu ministrijā (BNS)
Sociālās drošības pasākumiem izmaksāti vairāk nekā 11 miljoni latu
(www.nra.lv)
Finanšu ministrija: Par Latvijas sociālās drošības tīkla uzvaru
konkursā (Latvijas Vēstnesis)
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Mediji,
ikviens
pārstāvis

sabiedrības

Sabiedrība kopumā, kuri izvēlas
radio un TV ziņu pārraides, tajā
skaitā krievvalodīgā auditorija

Iedzīvotāji
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21.06.2010.

Valdība rod pagaidu risinājumu situācijai veselības nozarē, lēmums
vēl jāsaskaņo ar Pasaules Banku (BNS)
Slimnīcu parādus neatmaksās (Latvijas Avīze)

22.06.2010.
28.06.2010.

Gavars: Ir cerības šo gadu veselības aprūpes jomā pabeigt bez
milzīgiem satricinājumiem (Leta)

30.06.2010.
Pastāvīgi
Informatīvais tālrunis

Pastāvīgi

Pastāvīgi
Pastāvīgi

Apstākļi spiež mainīties (Kursas Laiks)
Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz bezmaksas informatīvo - Visi trūcīgie iedzīvotāji, kā arī
tālruni 80001234 Veselības norēķinu centrā un tālruni VM 67876104
iedzīvotāji, kuri var pretendēt
saņemt trūcīgās personas
statusu
- Pacienti, kuri slimo ar
hroniskām slimībām un saņem
kompensējamās zāles (visas
vecuma
grupas,
vairāk
vecuma virs 40 gadiem)
- Ģimenes
ārsti,
ārsti
speciālisti, kuri izraksta šīs
zāļu receptes
- Aptiekas
- Pašvaldību sociālie dienesti,
pie
kuriem
vēršas
ar
iesniegumiem apmaksāt vienu
vai otru zāļu iegādes
Sadaļa
VM
mājas
lapā Informācija par Sociālā drošības tīkla atvieglojumiem veselības VM mājas lapas apmeklētāji,
„Veselības aprūpe trūcīgajiem aprūpes saņemšanai trūcīgajiem pacientiem.
visi trūcīgie iedzīvotāji
pacientiem”
Informatīvās lapas
Sagatavotas informatīvās lapas, kuras tiks izvietotas arī aptiekās un Esošie un topošie pacienti
ārstniecības iestādēs.
Baneris
„Atbalsts
sociālai VM mājas lapā darbojas Sociālā drošības tīkla stratēģijas interneta VM mājas lapas apmeklētāji
drošībai” ar saiti uz RAPLM baneris „Atbalsts sociālai drošībai”, kas sasaistīts ar RAPLM mājas
mājas lapas sadaļu
lapas sadaļu par sociālās drošības tīkla stratēģijas atbalsta
pasākumiem.
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Izglītības un zinātnes ministrija
Publikācijas un sižeti
14.04.2010.

22.04.2010.

01.05.2010.

05.05.2010.

05.05.2010.
05.05.2010.

05.05.2010.

IZM strādā pie reformu projekta, kas paredz bērnus skolot no sešu
gadu vecuma – LR4, http://monitorings.leta.lv/main/item/9FE9BE2470B7-40F9-8E44-18B86A900D99/
Kāda būs sešgadnieku skološana? – Izglītība un Kultūra,
http://monitorings.leta.lv/main/item/2B79C98C-CC82-44A9-B5F72DBD70DDA9E3/
Vai bērnu uz skolu sūtīt sešu gadu vecumā? – Mans Mazais,
http://monitorings.leta.lv/main/item/F9332837-73C8-4D21-88722FCA427CFF48/
Koķe: Latvijas vēsture skolās jāmāca kā atsevišķs priekšmets; bērniem
jāsāk mācības no sešu gadu vecuma – dažādi mediji,
http://monitorings.leta.lv/main/item/A53BA627-4441-4524-8ABA72E99097E419/
Koķe: bērni no sešu gadu vecuma sāks mācības pirmajā klasē –
Apollo.lv, http://www.apollo.lv/portal/articles/202112
Skološanu no sešu gadu vecuma varētu sākt pēc 2-3 gadiem –
Tvnet.lv,
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/329349skolosanu_no_sesu_gadu_vecuma_varetu_sakt_pec_23_gadiem
Koķe: divu – triju gadu laikā bērni sāks mācīties no sešu gadu vecuma
– Delfi.lv, http://www.delfi.lv/news/national/politics/koke-

Pedagogi,
kopumā

vecāki,

sabiedrība

Pedagogi,
kopumā

vecāki,

sabiedrība

Pedagogi,
kopumā

vecāki,

sabiedrība

Pedagogi,
kopumā
Pedagogi,
kopumā

vecāki,

sabiedrība

vecāki,

sabiedrība

Pedagogi,
kopumā

vecāki,

sabiedrība

Pedagogi,
kopumā

vecāki,

sabiedrība

Vecāki

divu--triju-gadu-laika-berni-saks-macities-no-sesu-gaduvecuma.d?id=31664805
05.05.2010.

05.05.2010.

05.05.2010.

Koķe: bērniem jāsāk mācības no sešu gadu vecuma, TVnet.lv,
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/329364koke_berniem_jasak_macibas_no_sesu_gadu_vecuma
Manas pārdomas par vērtībām un ideāliem pirmsskolas izglītībā Ezerzeme (Krāslava),
http://monitorings.leta.lv/main/item/1CCB987A-591E-4A29-8CA48BEB8824F4D9/
Koķe: Latvijas vēsture skolās jāmāca kā atsevišķs priekšmets; bērniem
jāsāk mācības no sešu gadu vecuma – LETA,
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Pašvaldības iedzīvotāji

Pedagogi,
kopumā

vecāki,

sabiedrība
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07.05.2010.

11.05.2010.

13.05.2010.

26.05.2010.

26.05.2010.

26.05.2010.

26.05.2010.

27.05.2010.

http://monitorings.leta.lv/main/item/223637A5-C9CE-4EDB-9007092BC3DEEFB3/
Tiešām sēž skolas solā – Diena,
http://monitorings.leta.lv/main/item/C538E81E-F828-4695-AF3740CA863CD28E/
Vecāki nevēlas eksperimentus ar sešgadīgajiem – Apollo.lv,
http://www.apollo.lv/portal/articles/202415
Skološanu no sešu gadu vecuma varētu sākt pēc 2-3 gadiem Novadnieks (Preiļi), http://monitorings.leta.lv/main/item/D916C94DA61C-4261-9AC5-19FE6FAE7BC1/
Vairākas skolas eksperimenta kārtībā sāks sešgadnieku apmācību SWH+, http://monitorings.leta.lv/main/item/0973901D-D5A9-40888EFA-85FACF219103/
Jau nākamajā gadā 20 izglītības iestādēs izmēģinās mācīt bērnus no
sešu gadu vecuma –LETA,
http://monitorings.leta.lv/main/item/4C5C16A7-390D-4523-B75EEE0DE75969DA/
Nākamgad 20 izglītības iestādēs izmēģinās mācīt bērnus no sešu gadu
vecuma
–
Delfi.lv,
http://www.delfi.lv/news/national/politics/nakamgad-20-izglitibasiestades-izmeginas-macit-bernus-no-sesu-gaduvecuma.d?id=32133909
20 mācību iestādes izmēģinājuma kārtā mācīs bērnus no sešu gadu
vecuma – Nra.lv, http://zinas.nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/23867-20macibu-iestades-izmeginajuma-karta-macis-bernus-no-sesu-gaduvecuma.htm
Jau nākamgad eksperimentālā kārtā skolos sešgadniekus– Tvnet.lv,
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/332541jau_nakamgad_eksperimentala_karta_skolos_sesgadniekus
Deputāti aicina ministriju diskusijās par izmaiņām izglītības nozarē
vairāk iesaistīt sabiedrību – LETA,
http://monitorings.leta.lv/main/item/AD99A8EC-7FBA-4033-9C6B123EBC518F3E/
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Pašvaldības iedzīvotāji

Pedagogi,
kopumā

vecāki,

sabiedrība

Pedagogi,
kopumā

vecāki,

sabiedrība

Pedagogi,
kopumā

vecāki,

sabiedrība

Pedagogi,
kopumā

vecāki,

sabiedrība

Pedagogi,
kopumā

vecāki,

sabiedrība

Pedagogi,
kopumā

vecāki,

sabiedrība
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27.05.2010.
27.05.2010.

27.05.2010.
28.05.2010.

20 izglītības iestādēs izmēģinās mācīt bērnus no sešu gadu vecuma –
Apollo.lv, http://www.apollo.lv/portal/articles/204263
Jau nākamajā gadā 20 izglītības iestādēs izmēģinās mācīt bērnus no
sešu gadu vecuma – Radio Skonto,
http://monitorings.leta.lv/main/item/5816465F-8B18-44FE-B0CC88C516182C57/
Par svarīgām izmaiņām izglītībā jādomā arī sabiedrībai – Apollo.lv,

Pedagogi,
kopumā
Pedagogi,
kopumā

vecāki,

sabiedrība

vecāki,

sabiedrība

Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
http://www.apollo.lv/portal/articles/204261
iestādes,
vecāki,
VISC nākamajā mācību gadā neplāno izmaiņas mācību saturā un Izglītības
sabiedrība kopumā
valsts pārbaudes darbos

http://www.visc.gov.lv/aktualitates/medijiem.shtml#jul02
31.05.2010.
31.05.2010.

31.05.2010.

1.06.2010.

3.06.2010.

4.06.2010.

28.06.2010.

Par pieteikšanos sešgadīgo bērnu mācību satura aprobācijai
http://www.visc.gov.lv/aktualitates/medijiem.shtml#jul02
VISC aicina mācību iestādes pieteikties sešgadīgo bērnu mācību
satura izmēģināšanai – LETA,
http://monitorings.leta.lv/main/item/FFD72286-B184-4A91-A36BE97AC8513CFA/
20 mācību iestādēs eksperimentālā kārtā izglītos bērnus no sešu gadu
vecuma, LTV1,
http://monitorings.leta.lv/main/item/16B6B2AC-EE61-47A2-B25F1B9A4D75F08B/
Dažās skolās sešgadnieki mācīsies jau šoruden - TVnet.lv,
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/333151dazas_skolas_sesgadnieki_macisies_jau_soruden
„Aicina skolas pieteikties sešgadīgo mācību satura izmēģināšanai”
Izglītība un Kultūra, http://monitorings.leta.lv/main/item/2519056C898F-4641-91FA-BA0DF5F48262/
„Izglītībā gaidāmas izmaiņas, bet - vai patīkamas?”
Latgales Laiks (Daugavpils),
http://monitorings.leta.lv/main/item/631BA36B-2418-4BE6-918D4E9A3D729634/
„Skolas grib sešgadīgos”
Diena,
http://monitorings.leta.lv/main/item/53E64EE1-59C2-4011-
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Izglītības iestādes, vecāki,
sabiedrība kopumā
Pedagogi, vecāki, sabiedrība
kopumā
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kopumā
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sabiedrība

Pedagogi,
kopumā

vecāki,

sabiedrība

Pedagogi, sabiedrība kopumā

Pašvaldības iedzīvotāji

Pedagogi,
kopumā

vecāki,

sabiedrība
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28.06.2010.

29.06.2010.

29.06.2010.

A70D-49401E573C3B/
Eksperimentam mācīt bērnus no sešu gadu vecuma pieteikušās vairāk
skolas, nekā nepieciešams – dažādi mediji,
http://monitorings.leta.lv/main/item/44DD8159-3FB5-4864-B35CA28C497777E4/
Piesakās arī Jelgavā, Zemgales Ziņas (Jelgava),
http://monitorings.leta.lv/main/item/0BCC1E4E-DA4A-4281-B405F379910F6AA7/
Dalībai sešgadīgo bērnu apmācības eksperimentā pieteikumus
iesniegušas vairāk skolu nekā ir nepieciešams – Radio Baltkom,
http://monitorings.leta.lv/main/item/9CB94D23-C0FE-4A1D-B5CE2DCB7A1EB827/
Sadaļā atrodama informācija par jautājuma virzību, pētījumi, atbildes
uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, starptautiskā pieredze, iespēja
sabiedrībai paust viedokli un sniegt priekšlikumus:
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/visparejaizglitiba/skola-no-6-gadiem.html

Pastāvīgi

Sadaļa IZM mājas lapā „Skola
no 6 gadu vecuma”

Pastāvīgi

VISC informācija mājas lapā

http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/satpilnv.shtml

Pēc
pieprasījuma

IZM informācijas centra un
VISC speciālistu konsultācijas

Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
13.04.2010. Publikācijas un preses relīzes
Par atbalstu skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai lauku apvidos lems
līdz maija vidum (LETA)
01.06.2010.
Sociālās drošības pasākumiem izmaksāti vairāk nekā 11 miljoni latu
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=925&lid=2174&id=25
02.06.2010.
Sociālās drošības pasākumiem izmaksāti vairāk nekā 11 miljoni latu
(LETA)
07.06.2010.

Staķe: Skolēnu pārvadājumi reģionos jau tuvākajā nākotnē var tikt
apdraudēti (LETA)
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Pedagogi,
kopumā

vecāki,

sabiedrība

Pašvaldības iedzīvotāji

Pedagogi,
kopumā

vecāki,

sabiedrība

Sabiedrība kopumā

Sabiedrība kopumā,
iesaistītie
Ikviens interesents

izglītībā

Pašvaldības, skolēni un viņu
vecāki
Novadu pašvaldības, braukšanas
izdevumu kompensāciju
saņēmēji
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09.06.2010.

Valdība lems par vairākiem pieprasījumiem piešķirt Ls 5,1 miljonu no
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Ilze Kuzmina, Latvijas Avīze)

14.06.2010.

Plānošanas reģioni ar RAPLM ikmēneša sanāksmē pārrunā aktuālos
jautājumus (LETA)

15.06.2010.

Sniegs atbalstu skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai lauku apvidos
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=925&lid=2225&id=25
Šogad piešķirs 5 862 542 latus skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai
lauku apvidos (LETA)

16.06.2010.
28.06.2010.

Par skolēnu pārvadājumiem joprojām domstarpības (Marciana
Krauze, Latvijas Vēstnesis)
VRAA: Šī gada 1.ceturksnī skolēnu braukšanas izdevumiem
kompensācijās pašvaldībām izmaksāti gandrīz 130 000 latu
http://www.vraa.gov.lv/lv/news/zinu_arhivs/article.php?id=18975

28.04.2010.

28.04.2010. Informācijas mājas lapā

Pastāvīgi

Baneris un sadaļa mājas lapā

VRAA: Šī gada 1.ceturksnī skolēnu braukšanas izdevumiem
kompensācijās pašvaldībām izmaksāti gandrīz 130 000 latu
http://www.vraa.gov.lv/uploads/Merkdotacijas/2010.04.27_kompensa
cijas_1.cet.doc
VRAA: Aptaujas rezultāti par vispārējās un profesionālās izglītības
iestāžu skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu pašvaldībās rezultātu
apkopojums
http://www.vraa.gov.lv/uploads/Merkdotacijas/2010.05.25_skolenu_p
arvadajumu_aptauja.pdf
RAPLM mājas lapas pirmajā lapā ievietots baneris, kas ved uz sadaļu
„Atbalsts sociālai drošībai”, uz kuru ved saites no iesaistīto institūciju
un pašvaldību mājas lapām. Savukārt šajā sadaļā pievienotas
atpakaļsaites uz visu iesaistīto institūciju mājas lapu sadaļām, kurās
pieejama detalizēta informācija par katru no atbalsta pasākumiem.
RAPLM mājas lapas sadaļa pārskata periodā apmeklēta 860 reizes
(846 unikālie skatījumi), tai skaitā aprīlī – 334 apmeklētāji, maijā –
258 apmeklētāji, jūnijā – 254 apmeklētāji
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VRAA mājas lapas apmeklētāji

RAPLM
mājas
lapas
apmeklētāji, tai skaitā visas
atbalsta pasākumu mērķa grupas.
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Kopējais viena apmeklētāja pavadītais laiks sadaļā ~ 1.5 minūte
(ilgākais laiks – 5 min, īsākais – 30 sekundes)

Pastāvīgi

Informācija VRAA mājas lapā
(Mērķdotācijas pašvaldībām –
Skolēnu
pārvadājumu
kompensācija)

Satiksmes ministrija
31.03.2010 Publikācija „Latvijas avīzē”
(par
iepriekšējo
periodu)

13.04.2010

Informācija medijiem

08.06.2010

Informācija medijiem

Pastāvīgi

Atsevišķos vilcienos izvietoti
informatīvi A1 formāta plakāti

Pieprasītākā frāze Meklētājā – GMI PABALSTI 2010.GADĀ
Skolēnu pārvadājumu kompensācija, metodiskie norādījumi
pašvaldībām, skaidrojums par dokumentiem, kādi nepieciešami
pašvaldībai, lai pamatotu faktiskos izdevumus, kas saistīti ar skolēnu
pārvadājumiem

VRAA mājas lapas apmeklētāji,
tai skaitā novadu pašvaldības,
kuru administratīvajā teritorijā
sākot ar 2009.gada 29.maiju
reorganizētas un/vai likvidētas
vispārējās
un
profesionālās
izglītības iestādes

„Invalīds nedrīkst braukt 2. vagonā?” SM skaidrojums par „Latvijas avīzes” mērķauditorija
nepieciešamību iegādāties „nulles” biļeti
Rosina kompensēt zaudējumus pasažieru pārvadājumiem republikas Mediji, visi interesenti
pilsētu maršrutos
SM rosinājusi valdību palielināt Sociālās drošības tīkla stratēģijas
ietvaros pieejamos līdzekļus, lai kompensētu zaudējumus arī
republikas pilsētām par cilvēku ar invaliditāti un viņus pavadošo
personu pārvadājumiem; informācija par sociālās drošības tīkla
stratēģijas mērķiem
Plāno kompensēt zaudējumus pasažieru pārvadājumiem republikas Mediji, visi interesenti
pilsētu maršrutos
Valdība atbalsta Sociālās drošības tīkla stratēģijas līdzekļu
piešķiršanu, lai republikas pilsētu pasažieru pārvadātājiem
kompensētu zaudējumus par cilvēku ar invaliditāti un viņus pavadošo
personu pārvadājumiem; informācija par sociālās drošības tīkla
stratēģijas mērķiem
Informācija, kāda izskatās „nulles biļete”, kādām mērķgrupām tā ir Vilcienu pasažieri
jāizņem biļešu kasē
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Pastāvīgi

Informācija SM mājas lapā

Pastāvīgi
Pastāvīgi

Informācija AS „Pasažieru
vilciens” mājas lapā
Tiešā komunikācija

Pastāvīgi

Interneta baneris

Pastāvīgi

Atbildes uz iedzīvotāju un
mediju jautājumiem

Finanšu ministrija
17.06.2010. Publikācijas un preses relīzes

18.06.2010.
19.06.2010.
Pastāvīgi

Interneta mājas lapa
www.fm.gov.lv

Skaidrojoša informācija par bezmaksas biļetes izņemšanu, sociālās SM mājas lapas apmeklētāji
drošības tīkla stratēģijas mērķiem un bezmaksas biļetes paraugs
Informācija par „nulles biļetes” izņemšanu no 01.01.2010
„Pasažieru vilciens” mājas lapas
apmeklētāji
Biļešu konduktori vilcienos skaidro nepieciešamību mērķgrupām
Vilcienu pasažieri
iegādāties „nulles biļeti”
SM mājas lapā ievietots Sociālā drošības tīkla stratēģijas interneta
SM mājas lapas apmeklētāji.
baneris „Atbalsts sociālai drošībai”, kas sasaistīts ar RAPLM mājas
lapas sadaļu par sociālās drošības tīkla stratēģijas atbalsta pasākumiem
Pēc pieprasījuma tiek sniegtas atbildes uz iedzīvotāju un mediju
Visi interesenti
jautājumiem par „nulles biļetēm”, mērķgrupām

„Latvijas sociālās drošības tīkls uzvarējis PB konkursā par iedzīvotāju
dzīves uzlabošanu”
http://www.fm.gov.lv/?lat/aktualitates/jaunumi/49987
Pasaules Banka godalgo Latvijas izstrādāto sociālās drošības tīklu
(LETA)
Finanšu ministrija: Par Latvijas sociālās drošības tīkla uzvaru
konkursā (Latvijas Vēstnesis)
Informācija par starptautisko aizdevumu latviešu un angļu valodā
Interneta lietotāji, Latvijas un
Preses relīzes latviešu un angļu valodā
ārvalstu mediji
Banneris uz RAPLM mājas lapas sadaļu „Atbalsts sociālai drošībai”

Citas publikācijas un ziņas, kurās tiek pieminēta Sociālās drošības tīkla stratēģija
15.04.2010. Publikācijas
Sarkano līniju pārkāpj trīs vietās (Arnis Kluinis, NRA)
28.04.2010.
Krīzes mācība – kļūdas un ieguvumi (Linda Rumka, Latvijas Avīze)
17.05.2010.
Valdībai būs plāns lēmumu burzmu izklāstīt cilvēkam saprotami
(Lidija Dārziņa, Latvijas Vēstnesis)
26.05.2010.
Vai šogad izdosies vienoties un izdarīt? (Mudīte Luksa, Latvijas
Vēstnesis)
02.06.2010.
Nodokļu paaugstināšana nav attaisnojusies (Ilze Šteinfelde, NRA)
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08.06.2010.

Valdība lems par vairākiem pieprasījumiem piešķirt Ls 5,1 miljonu no
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (LETA)
Uz labklājību tik drīz necerēt (Iveta Tomsone, Latvijas Avīze)

29.06.2010.
Lietotie saīsinājumi:
ESF
EKP
FM
IZM
LDDK
LIAA
LM
NVO
RAPLM
SM
VISC
VM
VRAA

-

Eiropas Sociālais fonds
Eiropas Komisijas pārstāvniecība
Finanšu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas Darba devēju konfederācija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Labklājības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Satiksmes ministrija
Valsts izglītības satura centrs
Veselības ministrija
Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministre

D.Staķe

Vīza:
Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

19.08.2010. 14:10
2662
Ieva Dēze
67770471, ieva.deze@raplm.gov.lv
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2.pielikums
informatīvajam ziņojumam
“Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas
ieviešanas gaitu 2010.gada 2.ceturksnī”
Sociālās drošības tīkla stratēģijas plānotie informācijas un publicitātes pasākumi
pārskata periodā no 01.07.2010. līdz 30.09.2010.
Datums
Labklājības ministrija
22.07.2010.

Veids

Nosaukums / Saturs

Adresāti / mērķa grupas

Tikšanās

Ikgadējā LM vadības tikšanās ar pašvaldību vadītājiem un sociālo dienestu
pārstāvjiem, lai veicinātu ciešāku sadarbību un analizētu situāciju katrā
pašvaldībā

Augusts, septembris

Dokumentāla filma

Par atbalstu bezdarbniekiem, tai skaitā,
par darba praktizēšanu pašvaldībās.

TV kanāli, internets (youtube.com),
kinoteātri (pirms kino skatīšanās), CD,
bezdarbnieki

Publikācijas presē, sižeti TV un radio par aktualitātēm tiks gatavotas regulāri
Atbildes uz jautājumiem tiks gatavotas sistemātiski un ievietotas LM mājas lapā (tai skaitā nosūtītas elektroniski un sniegtas pa telefonu)
Baneris „Atbalsts sociālai drošībai” ar saiti uz RAPLM mājas lapas sadaļu par sociālās drošības tīkla stratēģijas atbalsta pasākumiem
Veselības ministrija
Pastāvīgi
Publikācijas presē, sižeti TV un radio par aktualitātēm
Pastāvīgi
Informatīvais tālrunis
Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz
bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 Veselības
norēķinu centrā un tālruni VM 67876104

Visas mērķa grupas
- Trūcīgie iedzīvotāji, iedzīvotāji,
kuri var pretendēt saņemt trūcīgās
personas statusu
- Pacienti, kuri slimo ar hroniskām
slimībām
un
saņem
kompensējamās
zāles
(visas
vecuma grupas, vairāk vecuma
virs 40 gadiem)
- Ģimenes ārsti, ārsti -speciālisti,
kuri izraksta šīs zāļu receptes
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-

Pastāvīgi

Pastāvīgi

Informācija VM mājas lapā
(Aktualitātes – Atbalsts
trūcīgajiem pacientiem)
Informatīvās lapas

Atbalsts trūcīgajiem pacientiem.

Aptiekas
Pašvaldību sociālie dienesti, pie
kuriem vēršas ar iesniegumiem
apmaksāt vienu vai otru zāļu
iegādes
Visi trūcīgie iedzīvotāji

Sagatavotas informatīvās lapas, kuras izvietotas arī Esošie un topošie pacienti
aptiekās un ārstniecības iestādēs.
Vispārīga informācija regulāri tiek atkārtota visos lielajos medijos ar preses relīzēm un, ja iespējams, pie speciālistu un ministra intervijām
Izglītības un zinātnes ministrija
Pastāvīgi

Sadaļa IZM mājas lapā „Skola no
6 gadu vecuma”

Sadaļā atrodama informācija par
jautājuma virzību, pētījumi,
atbildes uz biežāk uzdotajiem
jautājumiem, starptautiskā
pieredze, iespēja sabiedrībai paust
viedokli un sniegt priekšlikumus:

Sabiedrība kopumā

http://izm.izm.gov.lv/nozarespolitika/izglitiba/visparejaizglitiba/skola-no-6-gadiem.html
Regulāri

Regulāri
Pēc nepieciešamības, atbilstoši
paveiktajam
Pēc pieprasījuma, kā arī atbilstoši
paveiktajam

Tikšanās ar valsts amatpersonām,
pedagogu apvienību pārstāvjiem,
sociālajiem partneriem
IZM amatpersonu reģionālās
vizītes
Informācija IZM informatīvajā
izdevumā
Informācija
plašsaziņas
līdzekļiem (tajā skaitā preses

Par pirmsskolas un sākumskolas Valsts amatpersonas, pedagogi,
izglītības aktualitātēm
izglītībā iesaistītie
Par pirmsskolas un sākumskolas
izglītības aktualitātēm
Par pirmsskolas un sākumskolas
izglītības aktualitātēm
Par
pedagogu
atalgojumu
skolotājiem, kuri strādā ar 5 un 6

Pedagogi,
vecāki,
izglītībā
iesaistītie, sabiedrība kopumā
1500 IZM informatīvā izdevuma
abonenti
Izglītības
sistēmā
iesaistītie,
sabiedrība kopumā
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relīzes,
informācija
pieprasījuma)

Pastāvīgi

Pastāvīgi

Pēc pieprasījuma

pēc gadus veciem bērniem, kā arī par
citiem pasākumiem, kas tiek
veikti, lai nodrošinātu izglītību un
5 un 6 gadus veciem bērniem
VISC mājaslapā izvēlnē „Mācību Sadaļā atrodama informācija par
satura pilnveide”
pirmsskolas un sākumskolas
posma
izglītības
saturu,
sagatavotajiem
dokumentu
projektiem,
nodrošināta
to
apspriešana sabiedrībā
Informācija VISC elektroniskajā
Regulāri publicēta informācija par
biļetenā
satura
pilnveides
gaitu,
sagatavotajiem
dokumentiem
u.tml.
IZM un VISC speciālistu tikšanās Iespēja sociālajiem partneriem
un diskusijas ar sociālajiem
izteikt savu viedokli, diskutēt par
partneriem
izmaiņām u.tml.
IZM informācijas centra un VISC Atbildes
uz
iedzīvotāju
speciālistu konsultācijas
jautājumiem

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
05.08.2010.
Seminārs

Pastāvīgi

Pastāvīgi

Informācija RAPLM mājas lapā
ar
saitēm
uz
iesaistītajām
ministriju, institūciju u.c. mājas
lapām, kur atrodama attiecīgā
informācija
Informācija VRAA mājas lapā
(Mērķdotācijas pašvaldībām –
Skolēnu
pārvadājumu
kompensācija)

Izglītības
sistēmā
sabiedrība kopumā

iesaistītie,

Izglītības darbinieki, biļetena
abonenti – dažādi sabiedrības
locekļi, tajā skaitā nevalstisko
organizāciju pārstāvji.
Sociālie partneri

Ikviens interesents

Seminārs
pašvaldībām
skolēnu autobusu iegādi

par Pašvaldības, kuras pieteikušās
iegādāties autobusus stratēģijas
ietvaros
Sociālās drošības tīkla stratēģijas RAPLM mājas lapas apmeklētāji,
pasākumi,
to
īstenošana, tai skaitā visas iesaistīto ministriju
aktualitātes
un institūciju identificētās mērķa
grupas kopumā
Skolēnu
pārvadājumu
kompensācija,
metodiskie
norādījumi
pašvaldībām,
skaidrojums par dokumentiem,

VRAA mājas lapas apmeklētāji,
tai skaitā novadu pašvaldības,
kuru administratīvajā teritorijā
sākot ar 2009.gada 29.maiju
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kādi nepieciešami pašvaldībai, lai reorganizētas un/vai likvidētas
pamatotu faktiskos izdevumus, vispārējās
un
profesionālās
kas
saistīti
ar
skolēnu izglītības iestādes
pārvadājumiem
Satiksmes ministrija
Pēc pieprasījuma

Pēc pieprasījuma
Pastāvīgi

Pastāvīgi

Finanšu ministrija
Pēc pieprasījuma
Pastāvīgi

Atbildes uz žurnālistu un citu Informācija par dotācijas apmēru
interesentu jautājumiem
pasažieru pārvadājumiem Latvijā
konkrētām sociālajām grupām
Atbildes uz žurnālistu un citu Informācija par „nulles biļeti”
interesentu jautājumiem
Interneta baneris
SM mājas lapā ievietots Sociālā
drošības tīkla stratēģijas interneta
baneris
„Atbalsts
sociālai
drošībai”, kas sasaistīts ar
RAPLM mājas lapas sadaļu par
sociālās drošības tīkla stratēģijas
atbalsta pasākumiem
Informācija AS „Pasažieru
Informācija par „nulles biļetes”
vilciens” mājas lapā
izņemšanu no 01.01.2010.

Atbildes uz žurnālistu un citu interesentu jautājumiem
Interneta mājas lapa
www.fm.gov.lv

− Informācija par starptautisko
aizdevumu latviešu un angļu
valodā
− Preses relīzes latviešu un angļu
valodā
− Banneris uz RAPLM mājas
lapas sadaļu „Atbalsts sociālai
drošībai”

Mediji,
pārstāvis

ikviens

sabiedrības

Mediji,
ikviens
sabiedrības
pārstāvis
SM mājas lapas apmeklētāji

„Pasažieru vilciens” mājas lapas
apmeklētāji

Mediji, ikviens sabiedrības
pārstāvis
Interneta lietotāji, Latvijas un
ārvalstu mediji
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IZM
LM
RAPLM
SM
VISC
VM
VRAA

-

Izglītības un zinātnes ministrija
Labklājības ministrija
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Satiksmes ministrija
Valsts izglītības satura centrs
Veselības ministrija
Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministre

D.Staķe

Vīza:
Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

19.08.2010. 15:50
826
Ieva Dēze
67770471, ieva.deze@raplm.gov.lv
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3.pielikums
informatīvajam ziņojumam
“Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas
ieviešanas gaitu 2010.gada 2.ceturksnī”
Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu finansējuma izlietojums

Pasākumu ieviešanas
faktiskās izmaksas
2009.gadā (LVL)
Nr.p.k

Pasākums

Labklājības joma
1.
Garantētā minimālā ienākuma pabalsta
palielināšana
un
valsts
atbalsts
pašvaldībām, līdzfinansējot 50% no
izlietotajiem līdzekļiem GMI pabalstam
2.
Dzīvokļa
pabalsta
izmaksas
nodrošināšana
(valsts
atbalsts
pašvaldībām, līdzfinansējot 20% no to
izlietotajiem.
līdzekļiem
dzīvokļa
pabalstam)
3.

Darba praktizēšanas ar stipendiju
īstenošana (pasākums tiek īstenots kā
Eiropas Sociālā Fonda projekts „Darba
praktizēšanas pasākumu nodrošināšana
pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai”)
Kopā labklājības jomā:

Izglītības joma
4.
Nodrošināt
pirmsskolas
izglītības
piedāvājumu bērniem 5 un 6 gadu
vecumā

Pasākuma ieviešanai
plānotais finansējums
2010.gadam (LVL)

Pasākuma ieviešanas
faktiskās izmaksas
2010.gada 1.ceturksnī
(LVL)

Pasākuma ieviešanas
faktiskās izmaksas
2010.gada 2.ceturksnī
(LVL)
Valsts
budžeta
Pašv.
budžeta
vai ES
fondu
līdzekļi
līdzekļi

Finansējuma
apguve
1.pusgadā
(%)

Valsts
budžeta vai
ES fondu
līdzekļi

Pašv.
budžeta
līdzekļi

Valsts
budžeta
vai ES
fondu
līdzekļi

Pašv.
budžeta
līdzekļi

Valsts
budžeta vai
ES fondu
līdzekļi

Pašv.
budžeta
līdzekļi

735 555

1 744 844*

4 739 286

4 739 286

1 397 367

3 257309*

2 200 522

4 651 362

76%

313 894

2 278 218*

2 796 030

11 184 120

754 195

4 461 950*

941 076

3 919 012

61%

8 052 826

n/a

26 647 308

n/a

3 709 069

n/a

6 170 081

n/a

37%

9 102 275

4 023 062

34 182 624

15 923 406

5 860 631

4 461 950

9 311 679

8 570 374

44%

4 185 118

n/a

12 937 000

n/a

3 126 715

n/a

4 630 654

n/a

57%
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5.

Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana
skolēnu nogādāšanai skolās no
apdzīvotajām vietām, kur skolas ir
slēgtas izglītības reformas rezultātā
Kopā izglītības jomā:
Veselības aprūpes joma
6.
Kompensācijas mehānisma izveide
trūcīgām personām noteiktās pacientu
iemaksas segšanai
7.
Zāļu
kompensēšana
trūcīgajiem
pacientiem 100% apmērā, ja pacienta
iegādāto
zāļu
līdzmaksājums
kompensācijas sistēmā kalendārā gada
laikā sasniedz 50 latu
8.

9.

Kompensācijas mehānisma izveide
trūcīgo pacientu viesnīcas izdevumu
segšanai
(uzturēšanās
„slimnīcu
viesnīcās”)
Mājas
aprūpes
nodrošināšana
trūcīgajiem pacientiem ar smagām
slimībām

Stacionāro pakalpojumu koncentrēšana
trūcīgajiem pacientiem ar garīgām
slimībām, samazinot gultu skaitu,
attīstot aprūpi dienas centros
11.
Primārās
veselības
aprūpes
pakalpojumu pieejamības uzlabošana,
piesaistot ģimenes ārsta praksei otru
māsu
Kopā veselības aprūpes jomā
Pārvadājumu (transporta) joma
12.
Līdzekļi zaudējumu kompensēšanai
sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniedzējiem par valsts noteiktajiem
braukšanas maksas atvieglojumiem
sabiedriskajā transportā
Kopā pārvadājumu (transporta) jomā:
KOPĀ:

71 768

16 367

5 862 542

651 394

71 875

86 892**

153 701

161 702

4%

4 256 886

16 367

18 799 542

651 394

3 198 590

86 892

4 784 355

161 702

42%

326 749

n/a

7 758 842

n/a

520 290

n/a

759 643

n/a

16%

11 630

n/a

6 251 118

n/a

238 209

n/a

699 083

n/a

15%

59 887

n/a

1 578 118

n/a

53 358

n/a

98 272

n/a

10%

1 091

n/a

3 462 993

n/a

4 308

n/a

18 230

n/a

1%

3 013

n/a

1 050 000

n/a

8 962

n/a

13 752

n/a

2%

n/a

n/a

4 109 640

n/a

169 761

n/a

257 488

n/a

10%

402 370

n/a

24 210 711

n/a

994 888

n/a

1 846 468

n/a

12%

n/a

n/a

6 100 000

n/a

1 440 000

n/a

1 555 666

n/a

49%

n/a
13 761 531

n/a
4 039 429

6 100 000
83 292 877

n/a
16 574 800

1 440 000
11 494 109

n/a
4 548 842

1 555 666
17 498 168

n/a
8 732 076

49%
35%

10

*

- pašvaldību veiktās faktiskās izmaksas pabalsta nodrošināšanai pirms valsts līdzfinansējuma saņemšanas (pēc Valsts kases pārskatu sistēmas datiem)
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**

- pašvaldību veiktās faktiskās izmaksas pirms valsts līdzfinansējuma saņemšanas (pēc pašvaldību iesniegto pārskatu par faktiskajiem skolēnu pārvadāšanas izdevumiem datiem)

Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministre

D.Staķe

Vīza:
Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijas valsts sekretāre

L.Straujuma

19.08.2010. 15:30
639
Ieva Dēze
67770471, ieva.deze@raplm.gov.lv
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